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ELSZ.
Magyarország északkeleti felvidékén, Galicia keleti felében,

Bukovinában és Oroszország déli részén laknak a kisoroszok, kik

magukat „ruszén“ -oknak (pycHHi,) nevezik, s kiknek számát a sta-

tisztika átlag összesen 25 millióra teszi.

Hazánkban csaknem egy fél millió kisorosz lakik, kiket a

statisztika a német „Ruthen“ szó után, mely ismét a hasonló hang-

zású görög szóbór vette eredetét, ruténoknak nevezett el.

A hazai kisoroszok n^^elvének megtanulására mindezideig még

nem volt alkalmas gyakorlati nyelvtanunk, mert az eddig megje-

lent orosz nyelvtanok csak a nagyorosz irodalmi nyelv szabályait

követték, s a kisorosz népnyelv sajátságait csak alig, vagy egyálta-

lán nem vették figyelembe.

Pedig a kisorosz nyelv nagyon sok alaktani és mondattani

tulajdonsága által eltér az orosz nyelv többi dialektusaitól.

Az orosz nyelvnek három f nyelvjárása van u. m. a nagy-

orosz (Közép-Oroszországban), fehér-orosz (nyugaton) és kisorosz

(Dél-Oroszországban). A nagyorosz irodalmi nyelvnek kialakulására

az összes nyelvjárások befolyással voltak, és különösen nem ma-

radt reá hatás nélkül a kisorosz nyelvjárás.

A X—Xiy századokban az egyházi szláv nyelv volt az orosz

törzsek kulturális egységének legfbb eszköze. Csak az állami életre

v(pnatkozó nyelvemlékekbl tör el kissé tisztább alakjában a népies

beszéd, különféle kiejtési árnyalataival. Ekkor azonban még egy

nyelvjárás sem nyerte el a hegemóniát a többi fölött, nem emel-

kedett ii)^g fel egyik sem az önálló nyelv szerepére. Ekkor tehát

az cgyhá^A szláv nyelv utján a különféle nyelvjárások között kö-

zelebbi összeköttetés állott fenn.

A XV—XVII. századokban is, a mikor Oroszország politikai-

lag két részre, keleti és nyugati, moszkvai és lengyel-lithván részre

volt felosztva, mindakét részben az irodalmi nyelv szerepét meg-

tartotta az egyházi szláv nyelv, de vele együtt fejldni kezd és a

korszak vége felé kialakul külön a keleti és külön a nyugati nyelv-

járás
;
mivel azonban közös forrásból, t. i. az egyházi nyelv alap-



IV

ján indult ki fejldésük, ezért oly nagy az akkori keleti és nyu-

gati nyelvemlékek nyelvének rokonsága.

Az orosz nyelvnek uj korszaka következett el Kis-Oroszország-

nak a moszkvai királysággal való egyesítése folytán a XVÍII—XIX.

századokban, a mikor a politikai élet egysége folytán a keleti és

nyugati nyelvjárás összeolvadt az általános nagyorosz irodalmi

nyelvbe.

A kisorosz nép körébl kikerült irók, költk is az általánossá

vált nagy-orosz nyelv szerint Írtak, egyúttal belevitték abba a kis-

orosz nyelv egyes szépségeit, különlegességeit. Az ilyképen kiala-

kult nagy -orosz irodalmi nyelvre az egyházi nyelven, a nagy-

és kisorosz nyelvjáráson kívül a mvelt európai nyelvek is befo-

lyással voltak, különösen a német és a francia. Ez a nagy-orosz

irodalmi nyelv tehát nem egyezik meg a nagy-orosz népies dialek-

tussal sem, mégis sokkal közelebb van ahoz, mint a kis-orosz be-

szédhez, bár nagyon sok kis-orosz elemet vett fel magába.

Ekkor aztán a kis-orosz nyelvjárás lassankint elvesztette

irodalmi szerepét s csak a nép beszédében rizte meg a nagy-

orosztól különböz tulajdonságait.

Csak a XIX. század második felében kezdik a kis-oroszok

újra mvelni saját népies nyelvüket és pedig fképen Galíciában,

és részben a magyarországi kis-oroszok között.

A nagy-orosz irodalmi nyelv hatással volt a galíciai és ma-

gyarországi kisoroszok nyelvére is, s különösen 1848 után csak-

nem általánosan a nagy-orosz irod. nyelv utánzása vált divattá,

mindazonáltal a köznéppel való érintkezés érdeke csakhamar szük-

ségessé tette a népies, tehát az eredeti kis-orosz nyelv használatát

az irodalomban. St újabban egyes galíciai kis-orosz irók a nép-

nevelés megkönnyítése végett elvetették az etimológiai alapot, —
melyre pedig a kis-orosz nyelvnek, mivel ismét több tájszólásra

oszlik, oly nagy szüksége van — és a fonetikai vagyis a kiejtés

szerinti írást vezették be, miáltal a galíciai tájszólást irodalmi fokra

emelték s ezzel nemcsak a nagy-orosz nyelvtl, hanem a kis-orosz-

nak többi tajszólásaitól is elváltak. Ezért a galíciai ki/ -orosz be-

széd legújabb u. n. fonetikai nyelvtana nem felel meg a magyar-

országi kis-oroszok nyelvének sem, mert a hazai kis-oroszok alig

egyötöd részben beszélik a galíciai vagyis déli kis-orosz nyelvjá-

rást, melynek jellemz hangzója az „i‘‘, mig a többség az északi-

kisorosz, vagyis az szerinti kiejtést használja.

Mindezek alapján e nyelvtanom megírásában szigorúan az

etimológiai helyesíráshoz alkalmazkodtam, mely legjobban megfelel
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a kisorosz nyelv természetének, s mely a kisorosz nép kiejtési

változatosságait legjobban tudja összeegyeztetni, s mindazonáltal

megrizni.

A kisorosz nyelv különösen a beszéd lágysága, könnyedsége

és kényelmessége által különbözik a nagy-orosztól. A különbség

a két nyelvjárás vidékeinek földrajzi fekvésében is megtalálja a

magyarázatát. A hidegebb északon lakó nagy-orosz nyelve gyor-

sabb, pattogóbb, keményebb kiejtés, mondatai tömörebbek, hosz'

szabbak, mint a melegebb, termékenyebb délen lakó kis- orosz

nyelve, mely lassan, kényelmesen fejezi ki gondolatait, a kiejtés-

ben bven alkalmazza a lágyítást ^ nem kerüli a körülirásokat.

Nem kivánom itt fejtegetni tovább a kisorosz nyelv helyét

a szláv nyelvcsaládban s közelebbrl a nagy-orosz nyelvben, hi-

szen azt az összehasonlító szláv nyelvészet már eldöntötte, csak

azt hangsúlyozom, a mi már az eddigiekbl is nyilvánvaló, hogy

bár a kis-orosz nyelv a nagy-orosznak csak egyik nyelvjására, mely

teljesen megrizte az orosz típust, mégis úgy fonetikai, mint mor-

fológiai és mondattani szempontból sok tekintetben eltér a nagy-

orosztól, ezért annak, a ki csak a kisorosz nép beszédjét akarja

elsajátítani, nem elég, st nem is kell megtanulnia a nagy-orosz,

nyelvtant, hanem külön kisorosz nyelvkönyvre van szüksége.

Ilyen vezérfonalat kívántam adni a magyar olvasó közönség

kezébe akkor, a mikor e nyelvtanom megírását elhatároztam.

'

Gyakorlati irányt követek, mely lehetvé teszi, hogy a tanuló

már munkája kezdetén közvetlenül láthassa fáradozásának némi

gyümölcsét. Már az els részben, mely a hangok kiejtését
^
a betk

és a fbb helyesírási szabályok megismerletését tartalmazza, lassan-

kint bemutatom magát a nyelvet a beszélgetési és fordítási gyakor-

latokban, némi szóismeretet nyújtok s egyúttal beleszövöm az alak-

tan elemeit is. Ilyképen e bevezet részbl oly nyelvi készségre

tehet szert a tanuló, hogy a rendszeres alaktan tanulását már a

kell nyelvi ismerettel kezdhesse meg.

Az alaktan tárgyalása kapcsán is fokozatosan és gyakorlati

utón bvíteni a tanuló szókincsét és beszédjét, végül bemutatom a

fbb mondattani szabályokat is.

A felvett gyakorlatokhoz és olvasmányokhoz rövid szótárt is

csatolok.

Ungvár 15)07. szeptember hó 10. A ssersö.
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i. RÉSZ.

Olvasás, helyesírás, az alaktan elemei.

1 .

Kisorosz betk
Magyar kiejtés

nyomtatva Trva

Oo o,

0. (kissé mélyítve) péld..OKO (olv. oko)=
szem. Egyes vidékeken egészen úgy
ejtik ki, mint a magyar a hangot,

péld. TO (olv. to vagy ta) = az

a, A á. Péld. Ha (olv. ná) = ra-re

H, H u. •¥ i. (kissé közeledve az é-hez) Péld.

CHTo (olv. szito) = szita.

e, B e, S
a szótag elején : je, máskor : e. Péld.

cece (olv. szesze) = ez, ecre (olv.

jeszte) = vagytok.

c, C % sz. Péld. Taca (olv. Tiszá) = Tisza

n, n q/^ p. Péld. ÜHna (olv. pipa) = pipa

T, T t. Péld. Toto (olv. toto) — ez

m, m s. Péld. UIto (olv. sto) == mi?

H, H e5T ti. Péld. He (olv. ne) == nem

1



2 ~

Szabályok.

1. A beszéd mondatokból áll. A mondatok szavakból vannak

összefzve. A szavak szótagokra, a szótagok hangokra oszthatók.

2. A kisorosz nyelvben a szavakat úgy írjuk le, a mint azo-

kat helyesen kiejtjük, de tekintettel kell lennünk a szó eredetére,

t. i. a tre, képzre és ragra.

3. A hangok lehetnek magánhangzók (péld. o, a h, e stb.)

és mássalhangzók, (pld. ni, t, h stb.). A magánhangzók és némely

mássalhangzók lehetnek kemények vagy lágyak
;
péld.

kemények: a, e, . i, u, hangok

lágyak: ja,je, ji, ju,

A mássalhangzók közül lágyítható az 1, n, sz, t, d, r, c

hang; így

kemények; I, n, sz, t, d, r, c

lágyak; ly, ny, szj, ty, gy, rj, ej

4. A szavak tövét tekintve különösen arra kell ügyelnünk,

hogy kemény, vagy lágy végzetü-e a t, mert a kemény végzetü

szavak általában kemény ragot vesznek föl, mig a lágy végzetüek

lágy ragot kapnak.

5. Az egytagú szavak „o“ hangját az egyes tájszólások sze-

rint z-nek z/-nak vagy néhol w-nek mondja ki a kisorosz; a ma-

gyarországi kisorosz nép többsége az „z/“ szerint beszél. Péld. e

szót non (=pap) a galíciai kisorosz „pip"-nek,a magyarországi pe-

dig ,.pup“-nak ejti ki. A Borzsa-völgyében és a Munkács fölötti vidé-

keken pp-nek mondják ki. Az ilyen átváltozó o-hangot betvel

Írják ki.

Szavak.
nnna (pipá) pipa

THHTa (tintá) tinta

cHTo (szito) szita

caHH (száni) szán

HecH (neszi) vigyed, vidd

ne (ne) nem
Ho (no) hanem

Ta (tá) hát, meg
cece (szesze) ez, ezt

To vagy TOTo (to, toto) az, azt

mTo (sto) mi? mit?

n (i) és

a (á) hát, pedig

Ha (ná) —ra, —re

Beszélgetési és fordítási gyakorlatok.*)

IIIto toto? Mi az?

JUto cece ? Mi ez ?

Toto nnna. Az pipa.

*) E gyakorlat szemléltetéssel kapcsolandó össze és élszóval dolgo-
zandó fel.
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Cece nnna.

A cece THHTa.

Toto He nnna.

Ta mTO?

Toto chto.

HecH CHTO Ha cann!

ÜHna H THHTa.

He HHHa, HO THHTa.

Ez pipa.

Ez pedig tinta.

Az nem a pipa

Hát mi ?

Az szita.

Vidd a szitát a szánra !

Pipa és tinta.

Nem pipa, hanem tinta.

2 .

Kisorosz betk
Magyar kiejtés

nyomtatva írva

p, P Ú/^
/h <2^ r. Péld. Ilepo (olv. pero) = toll.

Jl d. Péld. Ty^a (olv. tudá) — oda.

u. Péld. Yca (olv. uszá) = bajusz.

Ji, JI ©yf 1. Péld. Ajrsl (olv. luná) hold.

Szabályok.

1. Valamely személynek vagy tárgynak nevét fnévnek ne-

vezzük.

2. A kisorosz nyelvben a fneveknél három nemet különböz-

tetünk meg, u. m. him-, n* és semleges-nemet.

Himnetnüek általában a férfi személyt, vagy himállatot jelent

fnevek, az élettelen tárgyak és elvont fnevek közül a himnemüek
töve legnagyobbrészt kemény mássalhangzóval végzdik.

Nnemek általában a ni személyt, vagy nstény állatot je-

lent fnevek
;
az élettelen tárgyak és elvont fnevek közül leg-

többször az hangzóval végzdök a nnemek.
1
*
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Semlegesnemüek az — o, — e (vagy je) és — „mja^ végzetü,

továbbá az állatfit jelent a (vagy ja) végzetü fnevek. Péld,

Himnemiiek : IleTpo (Péter) (ajándék) coh (álom)

Nnemek : Auna (Anna) poca (harma't)^ jyHa (hold)

Semlegesnemüek: Depó (toll) no.ae (mez) cuto (szita)

J. Nyelvgyakorlatok.

íü)y megyek mmy írok njniHccy hozok

un menj nuxuu ? npunecn ?

poca harmat poduna szülföld maurna tinta

pocy harmatot poi(Hy ? mnurny ?

m no.ie a mezre na pememo ? na caun ?

Szavak.

Ilepo toll e (olv. je) van

PeraeTo rosta pocié n
Poca harmat npnnece elhoz

Po;iiiHa szülföld mimé ír

Hje mez naae esik

.Tima hársfa pano reggel

.'Tjma hold ciyjeno hideg

;^ocTa elég

Beszélgetés.

UIto toto?

Toto nepo.

Cece ne chto, ho pemeTO.

KIto na^e?

Poca na^e.

UIto nece IIpHHa?

IIpHHa nece pemeTO.

Hah, npHHecH Tnary h nepo,

H nHmn

!

A niTo?

To ayna.

Cece Alim.

Anna ha6 na no.ae.

Pano CTyAeno.

,3,ocTa, ne nnnm l

Mi az?

Az toll.

Ez nem szita, hanem rosta.

Mi esik ?

Harmat esik.

Mit visz Irén?

Irén rostát visz.

Menj, hozd el a [tintát és

a tollat és irj 1

Hát mit?

Az hold.

Ez hársfa.

Anna megy' a mezre.

Reggel hideg (van).

Elég, ne irj!
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3 .

Kisorosz betk
Magyar kiejtés

nyomtatva írva

K, K k. Péld KTO ? (olv. kto) = ki ?

M, M m. Péld. MaMa (mámá) == anya

— lágyító jel. Péld. HB=ny, ja>=ly, deny (olv.

deny) = nap, cojib (olv. szoly) z= só.

T>,— — keményít jel. Péld. ocejií, (olv. szei) =
szamár. — E jelet a szó végén használjuk,

ha a mássalhangzó keményen ejtetik ki.

Nyelvgyakorlatok.

ud-y megyek^ ud-eiuh mégy^ ud-e megy

ud-eMe megyünk, ud-eme mentek, ud-yrm mennek

nuia-y Írok, mm-emh írsz, num-e ír

nma-eMe írunk, nim-eme írtok, num-yrm írnak

nec-y (viszek), viszel = ? visz = ?

Hec-eMe (viszünk), visztek = ? visznek == ?

pocm-y (növök), nsz ? n = ? növünk = ?

ntök nnek = ?

ecMh vagyok ecjie vagyunk

ecu vagy ecme vagytok

e (vagy ecmh) van cym'b vannak

Szabályok.

1. A cselekvést vagy szenvedést jelent szókat igéknek ne-

vezzük.

2. Az ige a mondatban rendszerint állítmány, de lehet alany,

tárgy és határozó is.

3. A cselekvés idejét tekintve megkülönböztetünk : a) jelen-,

b) múlt- és c) jöv idjpt

4. Az ige jelen idejének ragjai

:

az egyes számban : —y, —eniB, —

e

a többes „ : —ene, —eTe, —yx-L

Péld. VLAjy (megyek) HAemfc, H^e, HACMe, HAexe, HAyT'B.



6 —

5. Az alany az állítmánynyal megegyezik nemben, számban

és esetben.
•

Szavak.

cMGTaHa tejfel MaiuHHa gép
Macjio vaj KTO ki?

Mai'H anya cecb ez, ez a

cecTpa nötestvér Ty vagy Tyi-b itt

cojioMa szalma TaMT> ott

AGHi, nap CTOnTTj áll

cTÓJ[i> asztal cn/i;HTT> ül

neci> kutya jiae ugat

nncBMo levél Ky^a hová?

Beszélgetés.

IIIto e TyTi»? Mi van itt?

TyTi» e CTÓ.ai.. Itt van az asztal.

A TaMii mTO e ? Hát ott mi van?
TaMi> e MamHHa. Ott van a gép.
IIIto ctohtt> TyTT>? Mi áll itt?

V

TyTT. CTOHTT, necT>. Itt áll a kutya.

IIIto nnrae ÁHHa? Mit ir Anna ?

Anna nnine ühclmo. Anna levelet ír.

Kto ch;i,htt> TaMT»? Ki ül ott?

TaMT» CHAHTT. MaTH] Ott ül az anya (anyám)
H cecTpa. és a ntestvér (n-

téstvérem).

Ky^a H^eniL? Hová mégy?-
H/i,y Ha caHH. Megyek a szánra.

IlecT. .lae. A kutya ugat.

IIIto neceniL TaM'B? Mit viszel ott?

Hecy CMeTany, Mac.ao, Viszek tejfelt, vajat,

penieTo h co.aoMy. rostát és szalmát.

,4HecL Ten.10. Ma meleg (van).

4 .

Kisorosz betk
Magyar kiejtés

nyomtatva írva

i, I i. Péld. de (olv. szíjé) = ez.

É, H j. Péld. ^afi (olv. dáj) ==» adj

!

hl, I)I
ö. (mélyítve) Péld. chtüh (olv. szö-

töj) jóllakott,
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Nyelvgyakorlatok.

daú adj!

daüme adjatok!

noü jer!

noüme ?

cmoü állj!

cmoüme

Mi? cmom asztal

Mit? cmojiz asztalt

Mik? cmo/iu asztalok

ruiod^ gyümölcs

njiod'6 ?

njiodu ?

cepm sarló

cepnz ?

cepnu ?

Mi? oca darázs

Mit ? ocy darazsat

Mik? ocu darazsak

nujia frész

muiy ?

nujiu ?

Mona hársfa

jiuny ?

Minu ?

Mi? dojiomo = vés
Mit ? dojiomo == vést

Mik ? dojioma= vésk

cumo == szita

cumo = ?

cuma —- ?

pememo — rosta

pememo = ?

pemema = ?

Szabályok.

1. A fnév többes számú alanyesetének ragja him és nne-

meknél bl; (lágyaknál és torokhangok után m) a semlegesnemQeknél : a.

Péld. CHHi.=fiu, CHHH=fiuk, paK-B^rák, paKH=rákok, pemeTO==

rosta, penieTa=rosták.

2. A tárgyeset az élettelen tárgyakat jelent fneveknél meg-

egyezik az* alanyesettel, s csak az — a vég nnem fneveknek

van az egyes számban külön tárgyragja és pedig — y. Péld. cto.ib=

asztal és asztalt, CTO.iH=asztalok és asztalokat. PeineTO=rosta és

rostát, PeineTa=rosták és rostákat. .ZLHCTB=levél és levelet, .zihcth=

levelek és leveleket. Ellenben : THHTa=tinta, THHTy=tintát.

3. A személy vagy tárgy milyenségét kifejez szókat mellék-

neveknek hivjuk. A melléknév megfelel e kérdésre : milyen ? min ?

4. A melléknév a jelzett fnévvel megyezik nemben, számban

és esetben.
^

5. A melléknévnek a három nemnek megfelelen három vég-

zete van :

Himnem végzet : MO.iOA-'bí^ naHB fiatal úr.

Nnem „ : MOAOj\,-a Mara fiatal anya.

Sémi. nem „ : MOAO^'Oe .ionra fiatal csikó.

Szavak.

Cepiri, sarló

ÜHJia frész

Ttojioxo vés

OcTp-H, —a, —oe éles

Tyir-HÖ, —a, —oe tompa

CTy;i;eH-bifí:, —a, —oe hideg

t

ripocTo egyenesen

Mii nekem

Tn neked
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IlanepB papiros
füst

IlajiHTH égetni

XlajinTb éget

JtajieKo messze
IlycTo pusztán

TeM-Hfl, —a, — oe, meleg Om—ö (himnemben)
Jto.ir-ÍH, —a, —oe hosszú ^ r,

Mnji-Bifi, — a, —oe kedves Una 0

JtyencT-HÖ, —a, —oe illatos Oho~Ö,
—hoz, —ig

7j;o cBina a fiúhoz

Työ itt nÓTí'b cTo;ioM't=:az

nóA'i‘=alatt asztal alatt

npomTo=miért ?

Fordítási gyakorlatok.

(nnemben)

az (-seml.-nem.)

Cepmt ocTpHH. ÜH^a ocTpa. ^o^oto ocTpoe. Poca CTyACHa. Co-

^OMa Teowia. HpHna nHme AO*^roe hhclmo. ^yna ^a^eKO e. Ilo^e ny-

CTO CTOHTi>. ^an MH TOTi. nanepB ! Ctíi npocTO ! CTOHTe npocTO

!

A sarló tompa. A frész tompa. A vés tompa. Itt van a

kedves mama. A frészek az asztal alatt vannak. Ne állj ott, ott

darazsak vannak. A hársfa illatos. Miért van ott füst? Mert Anna

papirost éget.

Beszélgetés.

Ctóh npocTO

!

,4afi MH TOT^ nanepL

!

Ha niTO?

Hanniny .ihcti» ao cnna.

JJpHHecH THHTy H Hepo I

LUtO HHCaTH ?

HanHüiH My, niTo y Haci>

CTy^eHO, Me.aaH ne

pocTe.

IIIto Hece TaMi. tott.

M0.10AHH naHi?

Oh^ Hece nanept h nepo.

Állj egyenesen

!

Add ide azt a papirt!

Mire?

írok levelet fiamhoz.

Hozzál tintát és tollat

!

Mit írni ?

írd meg neki, hogy ná-

lünk hideg van, a

tengeri nem n.
Mit visz ott az a fia-

tal úr?

Papirt és tollat visz ().

5 .

Kisorosz betk
Magyar kiejtés

nyomtatva írva

B, B V. Péld. BO^a (olv. vodá)=víz

ö, B j;^ b. Péld. 6apaHT> (olv. bárán)=bárány.

B, Q a)
o/

e (És soha sem je); tehát ha a szótag ele-

jén e-t és nem jet kell hangoztatnunk, ezt

a bett használjuk. Pcld. oToi-b (olv. etot)=ez
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Ki ? Iván=Heam
Kié? Iváné—Ream.

Kit? Ivánt—Reandi

Mi? kéz=pyK-Si

Mié? kézé=pyK-}H

Mit? kezet=pyn-y

Enyém=Mu
Tied=meü
Mienk=Haiiiz

Tietek—eaiuo

Í

6hbi> vagy (himn.)

(nnemben)

6hjo (semlegesnemben)

voltak=6H^H (mind a

itt voltak.

Mi ? ökör=em rák=pan^

Mié} ököré—eojia ráké=pan-.

Mit ? ökröt=eojia rákot=pan-.

tyuk=Kypn-a

tyuké=nypK-.

tyúkot—nypn-.

Mü Km—lovam

meü Km=lovad
namz nm—lovunk

eam^ n6uh=lovatok

ÜBant Työ 6HB'&=íván itt volt.

Anna Tyfi^6H.aa=rAnna itt volt.

Ilepo Tyfi toll itt volt.

H.aH.=A tehenek

Nyelvgyakorlatok,

ur==nam

uré=nau-.

urat—nau-.

liszt=Myn-a

liszté=MyK-.

lisztet=MyK-.

3 nemben). KopoBU Tyfi

y MeHe=nálam, y Haci» nálunk

y Te6e=nálad, y Baci nálatok.

Szabályok.

1 . A himnemü fnevek birtokosragja : a, HBaHa=Iváné

és Ivánt
;
pyKa HBaHa=Iván keze

;
nana=uré és urat.

A nnem fnevek birtokos ragja bt, lágyaknál és torokhan-

gok (péld. k) után m. Péld. ocH=darázsé, pyKH=kézé.

2. A számnév oly szó, mely a személyek vagy tárgyak szá-

mát, szám szerinti sorát vagy csoportját fejezi ki.

3. A tszámnév megfelel e kérdésre: hány? (k6.ibko?) péld.

egy^eAHH!. (himn.), e^na (nn.), e^HO (sémin.), kett^A^a (him és

sémi. n.), ab'£ (nnemben), három—Tpn stb. A sorszámnév pedig

e kérdésre felel meg: hányadik? (kotphh?). Péld. els=nepBHH,

nepBa, nepBoe; másod ik=APyi'ift? APT^^a, APyroe, vagy BTopuH, BTopa

BTopoe, harmadik=TpeTÍH, Tpexa, TpeToe stb.

4. A tszámneveket rendszerint a fnevek mintájára, a sor-

számneveket pedig a melléknevek mintájára kell ragozni.

Szavak.

yöKo nagybátya (anyai

részrl)

Cní)OTKa árva, árvácska,

Bójn. ökör,

Kopona tehén

Bopona varjú

Bo^a víz

Illyda suba

Jlyó-h tölgyfa

Baöa nagyanya,

öregasszony

CjiiiHKa szilva
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Podoxa munka
KoMap-i* szúnyog

Koca kasza

JlaBKa bolt

méz
Mojioko tej

IIJKojia iskola

KoMHaxa szoba

PHÓa hal

BapanT> bárány

KypKa tyuk

HyjiBKa pulyka

PaKíj rák

KopHTo tekn
PeBe bg
JlexHxi, repül

Bh;i:hti> lát

Bhchx'b függ

PoÖHX'b dolgozik

PodHBB dolgozott, tett

/íooTaBB kapott

JtyMae gondol

üodHJia megverte

Oma.M'h átadok

JlHKiHJia elhagyta

nómoB’B elment

Jtae ad

KynnxH venni

KynHB-B vett

üocyHyBB oda csúsztatta

Ch/^ht'b ül

TBep^tbiö, —a, —oe kemény
MajiHH, —a, —oe kis, kicsiny

MaaeHBKifi, —a, —oe kicsiny

BejiHKift, — a, —oe, nagy

Cojio/íkíh, — a, —oe édes

Bhcokíö, — a, —oe magas

CxapHfi, —a, —oe régi

AjíAe=ime, itt

Bo, H(5o==mert

OxB= —tói, —ti
OxB yüKa=nagybátyától

Ji;Hecb=ma

Ttodig, — ba

JXo jiaBKH=a boltba

y ^epeíi=az ajtóban

Cefi=ennek

y pjncy—kezébe

7toMa=otthon

HaHOBo=ujból

HMB=nekik

Fordítási gyakorlatok.

Bwii. pese. Bopona .leTHT^. Bo^a CTyAeHa. Bo^na Ten^a. Y saci

ABa BOJH. AaA6 BHCHTi. Bania mya. ,^^6% TBepAoe A^peBO. Baa po-

HT^. MaTH noHja Anny, 6o ^nniH^a poóoxy. KoMapi* Ma-ieHLKift.

KopoBa Be^HKa. Koca ocxpa. Mca'b co^oakíh. KopoBa A^e mojioko.

Hama niKO^a BHCOKa. Barna KOMHaTa Ma^esLKa. KyMi. KynHBX CAuy

KypKy, 6AHy ny^tKy, A^a paKH, Tpa pnÓH.

A tehén bg. Ott két varjú repül. Nekem (y Mcne) három bá-

rányom van. A mi tehenünk nagy. A ti lovatok kicsi. Ki volt itt?

Péter volt itt. Ma hideg volt a viz. A mi régi iskolánk kicsi volt.

Ki ül ott a tölgyfa alatt? Ott ül Pali. Mit csinál ott? Egy teknt

csinál.

MBaH1> H CMpOTKa.

^OCTaB-L ÜBaHt TTb yÜKa Tpn KOpOHH. IIoinOBl> AO *iaBKH, Ky-

HHTH C.11IBKH. HaC H BHAHT'B : J ABCpeH .^aBKH CTOHTl MSíASL CHpOTKa.

lÍBaH'B AJMae
; y MeHe cyTB TpH KopoHH, ÖTAaM^ cefi CAHy Kopony.

TaKt H poHBi», nocyHyBi> eAHy Kopyny y pyicy cnpoTKH. ,d^OMa

CTaBt HT» HaHOBO TpH KOpOHH.



— 11

Beszélgetés.
— A mezn. —

niTO e TaMlb KO^O BO^H ?

Ko^o BOAH e Hame no^e.

IIItO pOHTI) TaMI* IlBaHl.?

IlBaHi> TpaBy kocht^.

A IlaBeji. mTO?

naBea'B oepTae h cymHT'B Tpaay.

Kto hmi> BapHTi?

TaM^ e Anna, ona BapHT'B hm'b.

IIIto BapHTi> HMi> Anna?

Anna naBapH^a no^HBKy, KanycTy

H Kaniy.

IIIto 6y/i,yTT» bhth?

HBaHT> yAO bhth bhho, IIaBe.iT.

BHBO, a Anna bo/íj.

üponiTo KOCHTe AHecjb?

Bo AHecB Ten.10.

UIto TaMT. nace?

TaM-L nace e^HHT. kóhl, e^no .lonia,

e^na KopoBa, ^Ba bo.ih h Tpn

óapaHH,

Mi van ott a *víz mellett ?

A víz mellett van a mi meznk.
Mit csinál ott Iván ?

Iván kaszálja a fvet.

Hát Pali mit (csinál) ?

Pali forgatja és szárítja a fvet.

Ki fz nekik?

Ott van Anna, fz nekik.

Mit fz nekik Anna ?

Anna levest, káposztát és ká-

sát fzött.

Mit fognak inni ?

Iván bort fog inni, Pali sört,

Anna pedig vizet.

Miért kaszáltok ma?
Mert ma meleg van.

Mi legel ott?

Ott legel egy, ló, egy csikó,

egy tehén, két ökör és há-

rom bárány.

6 .

Kisorosz betk
Magyar kiejtés.

nyomtatva írva

r, r h. Péld. raAT. (olv. hád)=kigyó

r, r
g. Péld. ía3Aa (olv. gázdá)=gazda. Általá-

nosan még nincs elfogadva. Sokan a „g“
hangot is csak r-betüvel Írják.

3, 3 3, íJ z. Péld. K03a (olv. kozá)=kecske

Ki ?z=Kmo ?

Kié ?~K080 ?

Kinek ?=KOMy ?

Kit '^=Koeo

Nyelvgyakorlatok.

Senki=HUKmo

Senkié=Hv h-oeo

Senkinek—HKhvJiy

Senkit=HUh'03o

Úr=naHo
Uré=nana
Urnák—na Hf/

Urat^nana.
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Beszélni—eoeopumu

Beszélj=8oeopu

!

Beszélt=^eoeopue'6

Dóigozni==poumu

Dolgozzál=^pou

!

Dolgozott=^poöue^

Hordani=nocumu

Hordjad=mcu
Hordott==uocuez.

Itélni—cydumu

Itélj^^cydu

!

Ifélt=oydud^

Leszek ydy
Leszel öydemh

Lesz yde
Leszünk öydeMe

Lesztek ydeme
Lesznek öydyrm

Beszélni fogok—öydy eoeopumu

V fogsz=ydemh „

;; fog=-=yde „

„ fogunk=ydeMe „

„ fogtok—ydeme „

,,
fognak—ydymz

,,

Szabályok.

A fnevek ejtegetésénél a következ eseteket különböztet-

jük meg:

1. Alanyeset; megfelel e kérdésre: ki? mi? Péld. Ham
narae^az úr ír.

2. Birtokos eset; megfelel e kérdésre : kié ? mié ? Péld. KHara

nana HOBa=az úr könyve uj.

3. Tulajdonitó eset; megfelel e kérdésre: kinek? minek? Péld.

^an nany Tpa KopoHH=adx az úrnak három koronát

!

4. Tárgyeset; megfelel e kérdésre: kit? mit? Péld. Ham 3a-

nHca.iH y KHHry==az urat beirták a könyvbe.

5. Eszközhatározó eset; megfelel e kérdésre: kivel? mivel?

Péld. HBaH'B nanoMZ roBOpHTí.=Iván az úrral beszél.

6. Eredethatározó eset; megfelel e kérdésre: kirl? mirl?

Péld. 0 Kopo.iH ne roBopa 3.aoe=a királyról ne beszélj rosszat

!

7. Hivó eset; a felszólítás, hívás kifejezésére szolgál. Péld.

üaney mh cto KopoHi»=uram adjon nekem száz koronát

!

IIpaB;i,a igazság
PocnoAH Uram
Paajia gazda
Knnra könyv
roAHHKa óra
3oaoTo arany
rpÓMt villám

JtepeBO fa

Ko.ieco kerék
Barpo talpfa

Szavak.

Bepesa nyárfa
rojiyói> galamb
PycH libák

Osepo tó

Kosa kecske
Bepert part

BÓ31. szekér
IIojiy/íHe dél

3Bonapb harangozó
Mócrb hid

Moctoktj hidacska
HoTÓK'B patak
Ba/íHHa kígyó
AnreiTb angyal
KopeHB gyökér
Kpaca szépség
Kpacoia szépség
Cnjia er
Becna tavasz
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IIoMHjiyfi irgalmazz

Hojí^dM. add meg
CnHTi> alszik

y^apHTH ütni, leütni

IIacyTi> legelnek

Hochth hordani

yKaaye mutat

3jhjh, —a, —oe rossz

Ttpyrifi, —a,
—oe más

rop^íHH, — a,
—oe büszke,

kevély

CMHpeHHHÖ, — a,
—oe

alázatos

JtoBro hosszan, sokáig

Bcer;i;a mindig

H3i> '—ból —bi
Hb-l 3ojioTa aranyból

Bt> —ba, —be
Bi> cejio a faluba

Ha —en, —ön
Ha Öepery a partom

CTaBB roBopHTH kezdett

beszélni

Ttociae kap

KaaaTH mondani

yna^y leesem

OrnaBTí leesnék

Bhjip óh lenne

légy

Kpyi-'jEBiö, —a, —oe kerek

BoraTHH, —a, —oe gazdag

ydórin, —a, — oe, szegény

SejieHHH, —a, —oe, zöld

rjíydoKin, —a, —oe mély

KpacHHÖ, —a, —oe szép

Hobhö, —a, —oe uj

JleABa csaknem

Er t
HacKopo hamarosan

Bt ocenn sszel

Ke;m ha

Hn—HH sem-sem

3bohhth harangozni

3a3BOHHTH beharangozni

HmoBt ment

HepecxaTH útját állni

yKycHTH megharapni

HpncTynHTH oda lépni

OrrnaTH elkergetni

Ha nyxH az utón

Ha B03t a szekérre

Ha To erre

Ha^t felett

Eojin mikor

Kt —hoz

Et MocTy a hidhoz

Fordítási gyakorlatok.

FoBopn BcerAa npáp^y! He poa hhkomy 3^0! ^Pyi'oro ne

cy^H ! He y^B ropAHft, ho CMapenHEiü. no^afi FocnoAE 1

ras^a ne chhtb ^obbo. Cece ne Barna KHHra! Barna roAHHKa h3í.

3040Ta. y,a,apHBE rpMi. be e^Ho ,a,epeBO. Y KO^eca Kpyr^oe arpo.

Bepesa BHCOKoe /tepeBO.

A galamb repül. A libák legelnek. Iván gazdagrBazil szegény.

A levél zöld. A f zöld. A fa zöld. A tél hideg. A tó hideg és

mély. A tölgy szép és nagy fa. A kecske a parton legel. Pali hordja

a fvet a szekérre. A mi óránk delet mutat. A harangozó mindjárt

harangozni fog.

AHre/n>.

raspMo mnoBi iia no.ae. Ha nyra 6ub% mo-

CTOKE na,zi,E rj.yoKHME noTOKOME. Ko.^h npHBiOBE KE MOCTy, nepe-

CTa.ia er e,a,Ha ra,a,HHa h .le^Ba er neyKycH.ia, ho ko PaBpH.iy na-

CKopo npHCTynHBE e^HHE anre.iE h rrnaBE ra^Hny.

SeiieHbiií ;iHCTi> h KopeHb.

Sejenuft Jiucn. ciaBi. tobophth ; ^epeBO icpacoiy Ott. jieiie a-
CTae, y Mene CH.ia ^epoBa. Ha to KaaaBE Kopenb: Kpaca h ciua^e-
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peBa He y Tee, ho y Mene, th ocenn yna^emi, h Becna HOBaro

^HCTa upwHece, iio k6ab 6h KopeHL OTnaB'B, ne 6h^o 6h hh /i,epeBa,

IIH ^HCTa.

Beszélgetés.

HIto y^e saBTpa?

3aBTpa óy^e npasAHHKí*.

Ky^a noHAGMe?

3aBTpa HofiAGMe ao BorocLKoro

AOMy.

Ha mTO HAene xyAa?

Ha MO^HTBy.

Ta KOwiH nofiA^Me?

Ko^H SBOHapL 3a3B0HHTÍ».

y KOTpy roAHHy?

PaHO y mecTy (roAHHy).

He 3a6yAeniB saBTpa pano

BCTaTH ?

He 3ayAy.

CnOKOÜHHÖ COHl>

!

Mi lesz holnap ?

Holnap ünnep lesz.

Hová megyünk el?

Holnap elmegyünk az Isten há-

zába.

Minek megyünk oda?

Imádságra.

Hát mikor megyünk?

A mikor a harangozó beharangoz.

Hány (hányadik) órakor?

Reggel hat órakor.

Nem felejtesz el holnap reggel

felkelni ?

Nem felejtek el.

Nyugodt álmot (kívánok).

7.

Kisorosz betk
Magyar kiejtés

nyomtatva írva

% ^
A szótag elején

:
ji. Péld. (olv.

jiszti)=enni.

A szótag közben : i ;
p'kKa (olv.

riká)=folyó.

10, K) Ju. Péld. K)pKO (olv. jurko)=
György.

a, fl a, já. Péld. HMa (olv. jámá)=^gödör.

Észrevételek.

1. Ha e három hangzó- eltt lágyítható mással-

hangzó áll (a, H, T, 3, c, p), akkor ezeket jésítve kell kiejteni.
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Péld. .aisa (olv. lyivá)=bal, (plv. gyilo)=tett, (olv.

nyit)=nem, .1106.110 (olv. lyublyu)=szeretek, Bapio (olv. várju)=

fzök, Teja (olv. telyá)=borju, nopoca (olv. poroszjá)=malac.

2. A mássalhangzók közt álló „i“ hangot betvel kell

kiírni. Péld. óíjhh (olv. bilöj)==fehér, (bidá)=baj.

Nyelvgyakorlatok.

Ki? (Alanyeset) Ham=úr uamz naHZ==urank

Kié? (Birtokos eset) IIaHa==uré uamoeo naHa=urunké
Kinek ? (Tulajd. eset) HaHy==-úrnak namoMy naHy=urunknak
Kit? (Tárgy eset) HaHa=urat uauioeo naHa=urunkat

Kivel? (Eszközhat es.) üanoMZ^urral uaimuiz naHOMZ=urunkkal

Kirl ? (Eredethat es.)1 Onamz=az arról 0 uaiaeMz namz=urunkról

Ki? aeonaph harangozó eaiuz 3eouaph harangozótok

Kié ? seonapn —-é eamoeo 3eouaphsi —toké

Kinek ? 360HapK> —-nak eamoMy 3eouapio —nak

Kit? 3eoHapn -t eaimao 3eoHapn —at

Kivel? 3eÓHaphOMZ --val eamuMz 3eoHapzoMz —kai

Kirl? 0 38onapfz --ról 0 eameMz 3eouapfz —ról

Mi} Pua hal 36U3da csillag 3eMJiu föld nyjin golyó

Mit} puy halat 3en>3dy —ot seMJim földet nyjiio —

t

Mik
}
puöu halak 36U3du —ok 36MMZ földek KyMz —

k

iZ" —seoHío én harangozom Jl3eomiez(—jia^ —jio) én harangoztam

Tu 3eomiim te —ol Tu „ „ te harangoztál

Ohz Ohz 3eoHuez

Oua ^ 3eoHumz ö —ik Ona 36omuia ^ harangozott

Oho Oho 360HUJ10

Mu 3eonuMe mi —unk Mu 3eomuiu mi harangoztunk

Bu 30OHume —tok Bu „ ti „ —tatok

Ohu 360HHmZ —nak Ohu „ k „ —tak

M öydy "3eoHumu én fogok harangozni

Tu öydeiuh
,,

te fogsz harangozni

Ohz Oyde „

Oua >

;; ;; ö fog harangozni

Oho ;; V

Mu ydejie „ mi fogunk harangozni

Bu ydeme „ ti fogtok harangozni

Ohu öyOymz „ k fognak harangozni
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Szabályok.

1. A névmás oly szó, mely más névszót helyettesít. Lehet:

a) személyes névmás :

a. én MH mi

Th te BH ti

OHl (himn.)

OHa (nn.) > = OHH k
OHO (sémi.)

b) mutató névmás :

cefi, cia, cie 1 toh, Ta to

cecL, ceca, cece / / tot'b, TOTa, toto

g) kérd névmás :

KTO? = ki? niTO? = mi?

aKiö, aKa, aKoe? = milyen?

d) birtokos névmás:

MOH 1

1

TBÖH CBOH

Moa
f

= enyém TBoa > = tied CBOa

Moe
J

1 TBOe CBoe '

= övé, saját

Haini», —a, —e mienk

Banr^B, —a, —e tietek

2. Az igék fnévi igeneve rendszerint —th végzetü. Péld. ro-

BOpHTH beszélni, ^'kaaTH tenni. A fnévi igenév —th ragjának el-

hagyása után kapjuk meg az ige tövéig melyhez kell a ragokat

kapcsolnunk.

Az igék jelen idejének képzésénél két ragozást különbözte-

tünk meg:

a (vagy) y—eniB

—e (vagy eTi)

—ene

—ere

—BOTI. (vagy yTT>)

^-kaaio teszek

^iaa-eniL teszel

/(.iaa-e tesz

A'kaa-eMe teszünk

^taa-cTG tesztek

AÍiaa-íOTt tesznek

Hecy viszek

Hec-eniB viszel

nec-e visz

Hec-GMe viszünk

nec-eTe visztek

Hec-yT'B visznek

a) az els csoport ragjai :

Péld.
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b) a másik csoport ragjai :

—H) Péld. roBop-B) beszél-ek CTO-R) állok

— HfflL rOBOp-HBIL n CTO-HBIb állsz

—HTB n HT^ áll

—HM6 HMe „ ünk ,—HMe állunk

—HT6 HTe '
„ tek HTe álltok

—BTB „—ATT. „ nek állnak

Az els csoportba tartozó igék fnévi igeneve nagyobbrészt

—aTH vagy ^th végzetü, ellenben a másik csoport igéinek fnévi

igeneve rendszerint hth vagy íth végzetü.

4. Az igék mait idejének ragja

az egyes számban — bi»vagy (himn.). Péld. roBOpHB'B beszélt

—.aa (nn.) roBopajia „

—AO (sémi.) roBopH.10 „

a többes számban —am. roBOpH.aH beszéltek

5. Az igék jöv idejét úgy alkotjuk, hogy a fnévi igenév

elé yAy, y^eniL stb. segédigét tesszük. Péld.

:

a y/ty roBopHTH

TH 6y/i,eniL roBopHTH

oh'bI

ona
^
6y^e roBopuTH

OHO
J

MH y^eMe roBopHTH

BH y^eTe roBopHTH

OHH 6j/íJT% rOBOpUTH

én fogok beszélni

te fogsz beszélni

fog beszélni

mi fogunk beszélni

ti fogtok beszélni

k fognak beszélni

KaMeHb k
3eMjifl föld

3Bt3^a csillag

ílBop'L javorfa

5Ii o,^a földieper

JltTo nyár

Tc:ih borjú

Ky.Tír golyó

11 len nyak

.Uh)^h emberek

CrojiHpi. asztalos

Maji}ii)h szobafest

Ctiio széna

Me;;ivb;o, medve

Szavak.

3bípb állat, vadállat

Sjiojítfi tolvaj

MojiHTBa ima

CxtHa fal

OÓpaiTB kép

HpMapoin. vásár

ÜTa^o nyáj

Cejo falu

Bobkt. (nojiin.) farkas

IIlKOAa kár

Jtopora ut

Ha Aopoirb az utón

JtMo nagyapa (öreg-

Höra láb [ember)

Okho ablak

BjiecTHT'B ragyog

YTedTHTH elleni

.HioönTír szeretni

JIioöjiw szeretek

Jlíodnuib szeretsz

HaílTH találni

Haö^y találok

ÍI Haftmonh találtam

yMiJTii megmosni

BuBaTH lakni

IIpaBHTii készíteni

IIpaBJio készitek

2
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üpaBHinB készitsz

MajTLOBarn festeni, má-

ÜOMaraö segíts!

IIoMaraÖTe segítsetek

!

irpHniJiH eljöttek

Hbhthch megjelenni

Hbhjihcíi megjelentek

3podnTH megcsinálni

YAapHTH megütni

YnaBT, leesett

yEH/í^TH meglátni

BtAHHö szegény

KpacHHÖ szép

rjiynLifi ostoba

CTapinÍH idsebb
3aTo azért

TaKi> úgy
CaMB ceóe önmagát

He AajiGKo nem messze

Eny neki

PasB egyszer

Hnr^e sehol

Hotómb azután

HonpaB^ít valóban

3aAapB hiába

OcoöGHHo különösen

Cboóo/ího szabad

zolni

Maiíoro festek, mázolok

CyniHTH szárítani

CoKOTHTH rizni

CoKOTHca rizkedjél!

MhiöSch resteskedjél!

ÜMi^BTHca nevetni

BHCMhBaTH kinevetni

HpojíaMB eladom

3a;^yMaj[ocfl eszébe jutott

Hany^íHTn megijeszteni

PofiKaTH kiáltani

SarofiKa-m elkiáltani

mény
Bojeothhhö sáros

HpncTiirjiHÍi érett

yóorifí szegény

Ahkíö vad

Tbgp^íhö, —a, —oe ke-

magát

HoMaraTH segíteni

Fordítási gyakorlatok.

^KÍÖ-TO KaMCHB? To Be^HKÍfi H TBepAHÖ KÜMeHB. ^Ka-TO

aeM^iH? Cecfl o^OTana. Saia^a aecTHTB. vflaopi. aeaeHHfi.

Ero^a npHCTHr^a. .I-feTO Tenaoe. 3nMa CTy,a,eHa. Hama Kopoaa yie-

ATiASi Te^a. ü ^roaio mok) Many. Th ^k)6hiub cboio cecTpy. Oh'b

^8000X1. CBOK) 6a6y. ^ mo^oabiö, saxo ne Kypio. lOpao HáflniOBi» e^ny

Kyaio. ü H mero Bcer/i,a yMHio. Y náci. yori aio^H nBaroTi*. TaKB

aioH APyroro, aKi> caM'B cee ^©hieb! CToaapB npaBHTB cto^h.

MaaapB Maaioe KOMHaTH.

Iván szénát szárít. A medve vad állat. A tolvajtól rizkedjél 1

Ne resteskedjél az imában! Az asztalon írunk. A falon képek függ-

nek. Ne nevess ki mást ! Mit készít az asztalos ? Mit csinál a szoba-

fest? Hová mégy? Megyek a vásárra, eladni a lovat és a te-

henet.

lOpKO COKOTHBT. CTaAO He^aacKO OTB ce.ia. 3aAyMaaoca eny

HanyAHTH aioAeö. Pasi. ohí, 3aroííKaBi> : Bobeb ! Bobkb ! üíOAe no-

MaraÖTe ! UpHin.aH aiOAH, ho BOBKa nnrAe ne nao. IIo botomb no-

npaBA^ aBHanca abü. bobkh. lOpKO onaTB roHKaBB, ho sa^apB, .iboah

He HPHHI.1H, a BOBKH SpOHaH BB CTa^y BeARKJ HIKOAy.

He cMtMCfl Ha/|i> APyrMMi>!

HmoBB Ha AopoB^h e^nnB 'Ííahhh A'^AO, yA^pHBB Hory y Ka-

M6HB H ynaBB. YBHA'feBB TO H3B OKHE AhAP'^H H CTaBB CM'haTHCH.

roBopM npae/iy!
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Ho To h Mara AH/i,pia h Kaaa^a : He KpacHo, ho ^Ajuo íö

CM^araca na 6’^jifb ^pyroro, ocoeHHO ne cbooaho BHcniBara CTap-

inoro.

Beszélgetés.

Ky^a HAeniL ÜBane?

H H^y BT* niKoay.

A TH IleTpe

!

ü HAy Ha noae opara.

Rm> ca MaeniB?

ü Bory caaBa SAopoBB.

IIIto HOBoro?

y nacB Tenepi» sacTaaa Becna,

aioAH opiOTB, poaaT'B no noaro.

non ciOAa !

Ha niTO?

^aMB TH aaoKa.

KöaLKO?

IlaTL.

AaKyio.

IIIto y^ene ícth na oiA't ?

j^necB^na oöía'^ öy^e noAHBKa,

Maco H nacoaa.

^ocTa y^e ?

0 AOCTa! ^SEyio 3a rocTHny.

Hová mégy Iván ?

Én megyek az iskolába.

Hát te Péter

!

Én megyek a mezre szántani.

Hogy vagy?

Én hál’Istennek egészséges vagyok.

Mi az újság?

Nálunk most állott be a tavasz^

az emberek szántanak, dolgoz-

nak a mezn.
Jer ide I

Mire?

Adok neked almát.

Hányat?

Ötöt.

Köszönöm.

Mit fogunk enni ebédre ?

Ma ebédre lesz leves, hús és

paszuly.

Elég lesz?

Ó elég ! Köszönöm a vendégséget.

8 .

Kisorosz betk
Magyar kiejtés

nyomtatva írva

oy
C cs. Péld. ^ania (olv. csásá) = kehely.

X, X tyL eh. Péld. xa-kÖB (olv. ehlyib) == kenyér

}K, Hí zs. Péld. Hcaa (olv. zsábá) — béka

2*
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Nyelvgyakorlatok.

Mi">. (Alanyeset) xjiizö-z kenyér eod-a VÍZ nöJion-0 alma

Mié ? (Birt.) xjmö-a —é eod-u —

é

—

a

—

é

Minek^í (Tulajd.) —

y

—nek eod-'iz —nek —y —nak

Mitl (Tárgyeset) —

z

-t eod~y —et — 0 —t
MiveVí (Eszközh.) —omz -~rel eodo-70 —zel —OMZ —val

Mirll (Eredet.) —

u

—rt 0 eod-u ^rl —yiz —ról

Mi"í (Alanyes.) naMuu-h k eenep-n vacsora noji-e mez
Mié ? (Birt.) —si —

é

ÍZ —

é

—

n

—

é

Minek ? (Tulajd.) —

w

—nek —u —nak —10 —nek

Miti (Tárgy.) —

h

—t 10 —át —

e

—t
? (Eszközh.) —zomz —vei — eio —val —ZOMZ—vei

Mirl ? (Eredeth.) —

n

—röl —ról ÍZ —röl

Szabályok.

1. Az egyes számú birtokos esetben (kié? mié?) a himnem
és semlegesnem fnevek általában a (lágyaknál a) ragot, a n-
nemek u (lágyaknál ^ vagy h) ragot kapnak.

Péld. CHHa—fiúé, Kopo.ziL=:király, Kopo.aa=királyé, pna^
hal, pHH=halé, Atiaa^dinye, AíJHÍ=dinyéé, 6H6.aifl=:biblia,

6n6.aÍH=bibliáé.

2. Az egyes számú tulajdonítóesetben (kinek? minek?) a him-

nem és semlegesnem fnevek y (k>) ragot a nnemek n (h) ra-

got vesznek fel. Péld. : CHny=fiunak, Kopo.aio=királynak, pni^
halnak, a^hh—dinyének, ÓHmH^^bibliának.

3. Az egyes számú tárgyesetnek csak az a (a) végzet nnem f-

neveknél van ragja és pedig y ; a többi fnevek tárgyesete vagy az

alanyesettel, vagy a birtokosesettel egyenl, és pedig az él lényt

jelent fneveknél a tárgyeset megegyezik a birtokos esettel, az

élettelen tárgyakat jelent fneveknél pedig az alanyesettel. Péld. :

CHHa=:fiut, K0Ha=lovat, Kopo.aa—királyt, bo3^—szekeret, nayr't^ekét,

pHÖy—halat, 6H.aÍK)=bibliát.

4. Az eszközhatározó eset ragja a himnem és semlegesnem

fneveknél —om^ (eMi>), a nnemeknél —ow (
—-eio).

5. Az eredethatározó eset ragja nagyobbára iz, a lágy végzet

nnemeknél ii.
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y^HTeii. tanító

HeTBept csütörtök

Cepe^ía szerda

Mope tenger

Kojio^asB kút

Pano reggel

Beuepi> este

Xaxa ház, kunyhó

PopoxT. borsó

yquTH tanítani

yuHTHca tanulni (tanítani

magát)

a y^ycfl én tanulok

Th y^HniBca te tanulsz

HHxaTH olvasni

Tene foly

HepnaTH meríteni

TpyAHTHca fáradni

Mae ÓHTH kell lennie

IIoiíjioHHTHca köszönni,

meghajolni

IIoMOHiocH köszönök

üoKJioHHmBca köszönsz

Szavak.

nacTyxt pásztor

KpecTi) kereszt

XyAoda jószág (állatok)

Xji'feB'L istálló

Xp-feHL torma

M'kxx> zsák

ÍKan^apB csendr
KoBa^ij kovács

nó^KOBa patkó

JítTHEa gyermek

IIopoxi. por

BeJiHKAeHB husvét

Hecjii, vagy hgcb vitt

noxo^íHTH megjárni

Po3BH3aTHca szétkötdni

PoBCBinaTHca szétszó-

ródni

Bmuth elfogni

IIpHÖHTH oda verni, fel-

verni

BocKpec-B feltámadt

Xo^íHTH járni

XojKy járok

aíny aratok

SnaTH tudni

IIpocHTHcfl kérezkedni

XpacToc-B Krisztus

aCena (HíoHa) asszony

Í^Khto gabona

JltTo nyár, év

HauBKo atya

yHeHHK-B tanuló

Knura könyv

ü'feTyx'B kakas

PasABiHa gazdasszony

PoóoTHHK'B munkás
PoöoTa munka

Otbgji’b elvezette

SanneaTH beírni

HanaTH kezdeni

MojiHTHca imádkozni

Mhcjihth számolni

On-feBaTH énekelni

SantTH énekelni, kuko-

rékolni

BcTaxH felkelni

By^HTH költeni

yóHTH megölni

CraHaTH költögetni

BoíiTHoa félni

BacnHTTb elalszik

XBopHÖ beteg

CojIGHHÜ sós

PpaMOTHBiö Írástudó

HepHBifi vagy qopHHö fekete

Mhotbiö tiszta

PopBKiü keser

IIo pycBKH oroszul

BuGpa tegnap

y —ba, —be (tárgye)

Hg-b —ból —bi (birt. e )

Kojio körül (birt.)

BoHCTHHHy valóban

CtMB hét

Tor/ía akkor

Otb Toro ztHa azon nap-

tól kezdve

Bcg mindig

Coóife magának, magunk-

nak

PópBuiG rosszabb

MnoropaGB sokszor

PaHBme korábban

Forditási gyakorlatok.

yqHTe.lL yqHTT,. Mu qHTacMC no pycLKH. ,4h6Cl neTnepb, nnepa

6u.ia cepcAa. Tnca xene y ^ Y nopnoe Mope. Hst.

qHcroro K0.i0An3a nepnaft boah ! Ilqe.ia xpyAHTca ot-l pana ao ne-

qepa. Ko.ao xaTu poexe ropox'L, IlacTyxi ico.10 CTaAa Mae 6üth. IIo-
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KwiOHHCíi KpecTy ! XyAOa ctoht^ b'b XpinL ropLKin. MHxafi^o

Hect ropoxi», ho boxo^hb^, 6o posBaaaBca míxtb h ropoxi> po3CH-

naBca.

A csendr elfogta a tolvajt. A kovács felverte a patkót a ló

lábára. A gyermek beteg. Az utón nagy por van. Ez a kenyér nem
sós. Husvétkor igy köszönünk: Krisztus feltámadt! Valóban feltá-

madt! Én járok az iskolába. Az asszonyok aratják a gabonát.

HMKOJiaMHMKl.

HHKO.aaHqHKOBH 6h.io címb
;
ÖH^ He 3HaBi» Tor^a hh hh-

TaTH, HH HHCaTH. CTaBl> fíHKO.iaHHHK'B HpOCHTHCH J HIKO.ay. HhHLO

OTBe.ii» er y niK0.ay. IlaH^ yHHTe.lL 3anHcaBT> HOBoro yneHHKa y e^ny

BejiHKy KHHry; ott» Toro ahh HHKO.iaHHHKT. HanaBi yHHTHca; óht»

BHyHHBCH M0.1HTHCfl, HHTaTH, HHCaTH, HHC.1HTH H CH-kBaTH. TaKT>

CTaBt ÜHKO.iaHHHK'L rpaMOTHHMi.

ntryXb H pOÖTHHKH.

E^na ra.3AHHH pano, ko.ih 3ankBT» nkTyxi. (KoryTT.), Bce BCTa.ia

H yAHja po6oTHHKOBT>. PooTHHKH AYMa.iH co6k
:
yLene nkTyxa,

Ta He óy^e HacT> raBAuna pano cranaTH na pooTy. Ho hmt» CTa.io

röpLHie, 6o raBAHHH 6oa.iaca, hito 3acHHT^, Tafi MHoropaBB h paHLnie

c6yAH.ia poóothhkób^.

Beszélgetés.

— Ki mit csinál és mibl?

HÍTO HHHHT'L KOBaHTi?

KoBan-L Kye ct. KaenaHOMi*.

K3T. Horo npaBHT^ KOBani. hoA'

KOBH?

H3t> ate.ik3a.

CTO.aapL HITO npaBHTL?

CTO.aapL npaBHiB cto.ih.

Hbi wo?
H3i AepeBa.

A OAHapL HITO HpaBHTB?

Mit csinál a kovács?

A kovács a kalapáccsal kalapál.

Mibl készíti a kovács a

patkót ?

Vasból.

Az asztalos mit készít?

Az asztalos asztalokat készít.

Mibl?
Fából.

Hát a bodnár mit csinál?
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BoAsapB npasHT^ öo^kh, na

6o^kh HaHBae opyBH.

Ws% cyTL KoatyxH?

IÍ3I* KOaCH.

A TBoa copoHKa (Komy^a) ws%

^oro?

H3t> no^OTHa, xo^oiUH'fe ace h3í

cyKHa.

A TH caM^ BHMi. 3aHHMaenn>CB ?

B neicapb; ne^y x^'fe'b h ko-

^a^H.

A bodnár hordókat készít, a

hordókra abroncsokat ver.

Mibl vannak a kozsuchok (br-
mellények)

Brbl.
Hát a te inged mibl (van) ?

Vászonból, nadrágom pedig po-

sztóból.

Hát te magad mivel foglalkozol?

Én pék vagyok; kenyereket és

kalácsokat sütök.

9 .

Kisorosz betk
Magyar kiejtés

nyomtatva írva

B, É c. Péld. itápB (olv. cárj) = király

m, nt SCS. Péld. myKa (olv. scsuká) = csuka

í'.'i' f. Péld. da.iKa (olv. fiálká) — viola

Nyelvgyakorlatok.

Ki? (Alanyes.) fiatal úr=MOJiod-uü nan-'o

Kié? (Birt.-es.) fiatal uré=MOJiod-08o nau-a

Kinek? (Tulajd. es.) urnák— „ —oMy nau-y

Kit^ (Tárgyes.) urat= „ —oeo nan-a

Kivel ? (Eszk. es.) „ urral— „ —umz nan-ojtz

Kirl ? (Ered. es.) arról— „ nan-iz

MOJiod-a ofcoH-a

„
—oü —om oicoH-u

„ oü OÍCOH-7Z

„ —y ofcoH-y

„
—010 OiCOH-010

,,

—ÖÜ OfCOH’IZ

fiatal asszony —
n —é =
„

—nak =
-t -

„ —nyal=
—ról =
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fiatal fa = Mojiod-oe depee-o

mié ? (Birt. es.)
jj fáé = „

—080 —

a

minek ? (Tulajd.) fának ~
„ —oMy —y

mit? (Tárgyes.)
y> fát = „ —oe —

0

mivel? (Eszk.)
ff fával — „

—uM^ OM'6

mirl? (Ered.)
ff fáról —

„ —OMo —

m

Szabályok.

1 . A himnemü és semlegesnemü melléknév ragjai

:

a birtokos esetben —oeo (lágy végzetüeknél Loro vagv er)

a tulajdonító —ojty ( „ „ LOMy vagy CMy)

az eszközhatározó eset. —umz ( „ „ hmi)

az eredethatározó eset. —omz ( „ „ gmí.)

2. A nnem melléknév a következ ragokat veszi fel

:

a birtokos esetben —oü vagy ou (lágyaknál loh, bO'k, vagy efi, ei)

a tulajdonító eset. —oü ( „ loh vagy efi)

a tárgy esetben —

y

( „ lo)

az eszközhatározó es. —oio ( „ ero)

az eredethatározó es. —ü ( „ efi)

3. A melléknév középfokának képzje: mifi, ma, moe. Péld.

fiatal—MO.iOA-Hfi, —a, —oe

fiatalabb==MOJOA-mifi, —ma, —moe

öreg=CTap-Hfi, —a,
—oe

öregebb=CTap-mifi, —ma, —moe

gazdagé oraT-Hfi, —a, —oe

gazdagabb-=6oraT-mifi, —ma, —moe

A felsfokot a középfokból kapjuk, ha elébe tesszük a -uaü

elragot
;
péld. HafiMO.iOAmifi=legfiatalabb, HafieTapmifi=legöregebb

Hafi6oraTmifi=leggazdadabb.

OTen;b (ó'ma) atya

Chhi> fiú

Il,epKOBb templom

XnjKa ház

y.iHua utca

szomszéd

3HMa tél

Tltc'h erd
Jlenh nap

napok

Szavak,

THJK^eHb hét

TbmziHa a hété

HeA'feJia vasárnap

IIoHejibjiboK'b hétf

BTopoKB kedd

Cepe.Tía szerda

^eiBepb csütörtök

naTHimíi péntek

Cyddoia szombat

yropumna Magyarország

Po,T;HHa haza, szülföld

Bori> Isten

Hojiobíkb ember

MapacHHa marha

3aropo;i;a kert

Kpj’^M Ildii burgonya

J[aMna lámpa

Hai|)Ta petróleum

PÓKB (ró;ib) év

MifecHUib, —a hónap
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Mnxafijio Mihály JtfexHHa gyermek T-fejio test

IImeHHn;a búza gyermekek Ttynia lélek

HacB id, óra Xjioneiíb fiú Ciíoxb állat

M.ia;i;eHeii,B csecsem Xjioni> ifjú

Mojiothth csépelni ,^Hy aratok npÓHDijio elmúlt

u;BtcTH virítani By^yio építek npoxeue elmúlik, elfoly

virítok PymaxH bántani Cxany kezdek

íKhbj élek Pymaíi bántsd! Cxap'fexHCH öregedni

SanrHiiraTH védelmezni PoAHTHca születni. te- IIpiö;i;e eljön

JíapoBaTH ajándékozni remni YMepxH meghalni

TtapyS ajándékozz! Po^HTca születik, terem Bepneca visszatér

IlymaTH bocsátani KajKyTi> mondják JíaBXj adott

nymaö bocsáss roBopHB'b ecMb vagy GMb BnjKy látok

Tpa(|)HTí> talál beszéltem Bn^Hmb látsz

JIioÖHTH szeretni Xo^THTH járni JíyMaxH gondolni, gon-

HajiHBaTii önteni, öntöz- 3BaxH hívni dolkodni

getni 3oBy hívok IlaMHxaxH emlékezni

HajiHBaíi önts MaxH bírni Mory bírok, képes va-

JKaTH aratni npHUHCJiHXH számlálni gyök

—a, —oe egész JíoÖpbiH, —a, —oG jó

Mmhö, —a, —oe kedves Bo3pocjibifi, — a, —OG felntt

me^íPHÖ, —a, —oe irgalmas MGHbmiö, — a, —OG kisebb

KajKTíHÖ, —a, —oe mindegyik Bojibniiö, —a,
—og nagyobb

XyjíodHHÖ, —a, — oe szegény MóipibiH, —a, —OG ers
Hyacifi, —a, —oe idegen MouHifeSiniö ersebb
MoKpBiH, —a, —oe nedves BescMGpxHbifi halhatatlan

^CTHÖ, —a, —oe tiszta PjiyöoKm mély

IlepBHH, — a, —oe els PjiydoKo mélyen

Hepe3T> át, keresztül TpnHa/íiraxb tizenhárom Mt vagy mh nekem

(tárgyes.) HexbipenajíUíixb tizennégy üoxÓMTb ^azután

npii — nál, ~nél (ere- IlHXHa;i,ii;MTb tizenöt Ohhxx> ismét

det.) IIIíicxbHa;i;ii;.HXb tizenhat KÓJibKa néhány

Hki> mint Tenepb most 3a3x, körülbelül

EAnHHaAirHTb tizenegy yjKG már Tor^a akkor

JÍBaHaAiíHTb tizenket Mhh engem

Fordítási gyakorlatok.

OTeii,L H MO./iOAinÍH chh^ mo^otíiti.. Hepeai. 11,'fe^oe .iíto

TyTi» ii.B'feTH. H HAJ BO Haiiiy CTapmy ii,cpKOBb. Hama xiima ctohti.

npH Be.iHKon y^wn.'íi. Hann, coc'feA'B BepcBi, u.'kiy 3HMy btj .ifech po-

6ht^b. TMSKAHa : noHeAÍJ-^BOKT., BTopoK-B, cepe^a, ucTBepb,

naTHHiJ,B, cy66oTa. Mh acHBCMe b-l yropiij,Hirfe. yropiHHaa JianiaMH.ia

poAHHa. HI,eAPHÖ Bor-L 3aiu,Hiu,ae kojkaoi’o uo.aoB']tKa. ,4apyn xyAo6>
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HOMy! He nymán jviapacnny y nyaíy saropoAy! Tpa‘i>HT'L Koca na Ka-‘

míhl. KpyMH^n ne ^k)6hti. Moicpy aeM^ro. Y ^anny na^HBanTe nn-

GTy na^Ty!

Anyám és idsebb nvérem aratnak. Atyám uj házat épít.

Szomszédunk gazdagabb, mint mi. A vasárnap a hét els napja.

Az évben 12 hónap van. Mihály egész télen át a nagy erdben
dolgozik. Ne bántsd a másét (nymoe). Jó földben terem a búza. Ki

ül ott az öreg tölgyfa alatt?

HO/IOBtK1>.

vH nowiOB-kKT.. Tenepb yace n BOspocjHn, no 6hb^ nac^, kojh a

Mo.ao/i,niÍH H MeHLmin 6hbí. KaacyT^, niTO Koan’ML napo^HBCa, ne

BHani eML hh xoahth, hh tobophth, Tor^a 3Baan mhk MJiadem^eMz.

ÜOTOMTb CTaBi eMLcn dumuHow^ a Koan’Mt MaB't 15— 16

Tor^a npHnHcanaH mhh ko XwiomtaM^.

npomao onaT'B KoaLKa jkTi», CTaB'b gml ca xsonoMZ^ 6o^l-

niMMi H MÖitHkSnmMí», h TaKi* a Tenept eodpocjiuü nojwenm. i

Ho npoTene naK't ^a3i» 30 poKOBi h a CTany cmapizmiicn,

Pa3i. npifi/i,e mh h ynepTH h Tor^a mtz/io Bepneca bt> seMaio, no

díjuíci ne ynpe, 6o Bnb mh 6e3CMepTHy Ajmj,

^yniy ne bh^hmc, ho Ayineio dyMaeMe, naMmnaeMe.
'

Ckoth He MaioTi AyniH, npoTO ohh ne MoryT^ hh Ay^aTH, hh^

FOBOpHTH.
I

Beszélgetés.
|

— A családról. — 1

vHkI) ca Maexe?

^flKyio 3a Bonpoci», a caasa Bory

HeóecHOMy BAopoB^.

KöatKO Bacii e AO^a?

Ci> OTn,OMX> H MaMOK) e Hacb ce-

Mepo.

Bki& ca 30Be Banix. HaicTapmifi

ópaT'B ?

Mofi HaöcTapmiö ópax^ 30Beca

HBaHOMI..

A HafiMOAOAHia cecTpa KO.aLKO

pOHHa?

Hogy van ön?

Köszönöm a kérdést, én hála aj

mennyei Istennek, egészséges
j

vagyok.

Hányán vannak otthon ?

Atyámmal és anyámmal együtt

heten vagyunk.

Hogy hivják legidsebb fivérét ?

Az én legidsebb fivéremet Iván-

nak hivják.

Hát legfiatalabb nvére hány

éves?
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Moii HaHMO^OAnia cecTpa, Mapa,

TenepL aeTiipepoana.

iI,H szopósa MaMKa h CTapenL-

kíh OTeii;L?

OTeu,L, caasa Bory 3/i,opoBi>, ho

MaMKa XBopa, aejKHTi* na no-

CTean.

IUto 3a XBopoTa nanaaa na MaMKy

Baray?

Pa3Tb TpacyMKa MyMHT^ lo, APy-

ri5pa3^ BeaHKa ropaaKa.

,4oKTopa u,H npH3BaaH’CTe?

Eiu,e H'feTT», TenepL n^y 3a hhmt> !

CT. Botomé, no.3AopoBaaD

Bacií BCtoL!

Legfiatalabb nvérem Mária, most

négy éves.

Egészséges-e a mama és az öreg

apa?

Atyám, hála Istennek egészséges,

de anyám beteg, fekszik az

ágyon.

Miféle betegség támadta meg a

mamáját ?

Egyszer a hideglelés kínozza t,

másszor nagy láz.

Orvost hivott-e ön?

Még nem, most megyek érte.

Menjen Istennel, üdvözlöm mind-

nyájukat !

10 .

A kisorosz abc.

A kisorosz nyelv abc-jét cyrillikának (KHpn.i.aHi],a) hívják fel-

találójáról sz. Cyrillrl. A régi cyrillika beti a rovásírásra emlé-

keztetnek, hegyes alakúak és , most már csak az egydiázi ó-szláv

nyelvben használtatnak.

Az újabb cyrill-betük gömbölyded, egymástól könnyebben

megkülönböztethet alakúak, s mivel ezek a világi (polgári) nyelv

irodalmi gyakorlatából fejldtek ki, ezért azokat polgári betknek

(rpam/i,aHKa) nevezzük.

A kis-orosz polgári ABC (rpajKAanaa) és az egyházi cyrillika

(KHpH.a.aHii,a) összes beti a következk:

Templomi

betk
ByiiBH

írepKOBH.

Polgári

betk
ByKBH

rpajK^iaH.

Magyar kiejtés

YrOpCKifi BHTOBOpT.

A bet
neve

Hmji

ÖyKBH

íl, A A, a á, pld. AHHa=Ánná (Anna). A31>

B, B B, 6 b, pl. 6a6a=bábá (öreg asszony). ByKH

B, B B, B V, pld. ABBa=ávvá (apát).

r, r r, r h, pld. Bara=váhá (súly). f;iaro;ib

A, A A A d, pld. raAT.=hád (kigyó). Aopo
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Templomi

betk
EyKBH

u;epKOBH.

Polgári

betk
EyKBH

rpaat,zr,aH.

Magyar kiejtés

yropcKÜI BHroBopr>

A bet
neve

IImh

dyiv^H

6, f E, e
a szótag elején : je) pl. EBa=jeva (Éva),

máskor: e)pl. Be^e=vede (vezet).
ECTb

JK, H? zs, pl. Hca6a=zsábá (béka). HlMBtie

S, s — z, (csak az egyházi nyelvben for-

dul el) pld. s.aa=zlá (rossz).
3t;io

3, 3 3, 3 z, pl. 3aaBa=zábává (idtöltés). Sémiin

H, H H, H i, é ;
pld. HAíí=idi (eredj). Mwe

nf

1

1

I, i

i
;
Írásban az csak magán-

hangzó eltt állhat meg pl. abh-
aceHÍe=dvizséHije (mozgás), ki-

vétel Mipi> (világ), megkülönböz-
tetésül MHpi» (béke) szótól.

1

?

i

ft, H íi, f.
j, pld. Aaft=dáj (adj). íi

1

K, K K, K k, pld. Kaace=kázse (szól). Kano

i\ A A, jí 1, pl. ,aerKÍH=^lehkij (könny). HH)AH
i

A\, M, M m, pld. Mafi=máj (május). MbiciitTe
1

N, H H, II n, pl. Hac^=nász (minket). Haun>

0, 0 0, 0
hangsúllyal : o, pl. non=poj (jer)

hangsúly nélkül : a, pld. BO.zia=:

valá (ökröt).

Ohi
^

n, M JJ, n pjpl.noAafi (olv. padáj)=add meg. noKoR
j

p, 0 p, p r, pl. pa3i» (olv. ráz)=egyszer. Pubi

G, c C, c sz, pl. CHTO (olv. szito)=szita. CnOBO

T, T T, T t, pl. TpeTÍH=tretij (harmadik). Teep/to
,

8, V> OV y, y
u, pl. yjKe (olv. uzse)=már. y

1

<I>, + <í>, ‘I» f. pl. í>a6pHEa=fabriká (gyár). OepTi>

X, V X, X eh, pl. XBaja=chválá (dicséret). Xtpi

(?), (D — at, pld. (Í)iízt=atec (atya). oH

4, H H, U c. pl. ii,apcKÍn=cárszkij (királyi) Ubi I

% M cs, pl. ^epTa=csertá (vonal). HepBE

III, Ul UI, ui s, pl. my6a=subá (suba). liJa
;
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Templomi

betk
ByKBLI

n;epKOBH.

Polgári

betk
ByKBLI

rpajK^naH

Magyar kiejtés

yropCKÍH BHrOBOp'B

A bet
neve

Hmíi

dyKBLl

41, 4* 14 m
scs, pl. meApoTa=:scsedratá (ke-

gyesség).
illa

Ti, X "L, i» keményít jel pl. coH^=szon (álom) Epi>

hl, KI H, H ö (mélyítve) pl. 6nKB=bök (ökör). Epbi

h; K L, L lágyító jel pl. KOHB=kony (ló). Epb

% -k

1

i
a szótag elején : ji

„ közben : i

Ha lágyítható

mássalhangzó flTb

10, w K), 10 ju

JI, H, T, C, 3, ir

után állanak, ak-
kor ezeket jésit-

’ve kell kiejteni.

10

m, /ft

U, A
a já

Pld. jii^Ba—lyivá

(bal), A^jio^^ila
(tett), HtTi)—nyit

(nem)
fi

GD, w — a, pld. IivcHi|iX=:Jaszif (József). 0

— X, (latin) pld. flAí§ÍH=Álekszij

(Elek).
Kch

t — psz, (görög), pld. 4^4AOA\x=
pszálam (zsoltár).

ricH

0, fi 0, e fth, pld. MaeeH=Mafthej (Máté). 0MTa

V, r Y, T

i, ü, V, pld. ynaKofi^üpákoj (tem-

plomi ének), Mvpo=miro (bérma-

olaj).

MiHMua

Kik >

Kiké?
Kiknek i

Kiket}
Kikkel}
Kikrön

Kik?
Kiké?
Kiknek
Kiket ?

Kikken
Kikrl l

3, 3

urak
uraké

^ urakíiü

urakat

urakka

urakró

tolvajok

„
~é

? „
—

/!,

„
—í
—ke

’

« —n

e, ha tehát a szótag elején „e“-t és
nem „je“-t hangoztatunk, akkor ezt\
a bett használjuk pl, 3TOT(b=etot (ez).

Nyelvgyakorlatok.

— nan-u asszonyok —
= nan-OBo „

—é =
ik zziizz ncm-ajto „

—nak
= nan-oíSo

'

„
—at =

'/ nau-cmu „ —kai —
1 z=i 0 nan-axo „

— ról =
Mik'} fák 0(

,,

—éö5 Miké? „
—é

ak „
—iiMo Miknek ? „

—nak
^

„
— éöf. Miket? „ —at

il „
—íutu Mikkel? „

—kai

H „ —iíxö Mikrl} „
—ról

Eta

: CBCOH-U

OtCOH-Z
—aMZ—u
— ÜMU
—axo

‘jpeo-a

„
—MZ

» —fi

„
— ((.UU

„ —axz
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Szabályok.

1. A himnemü fnevek a többes számban a következ ra-

gokat veszik fel

:

e kérdésre Kik^ mik"^ (alanyeset) bl (lágy m)

Kiké"^ mikéi (birtokoseset) ÓBt (éBi*)

Kiknek ? miknek ? (tulajdonitó es.) aMT>

Kiket 1 miketl (tárgyeset) az él lényt jelent f-

névnél egyenl a birtokos esettel, az élettelen tárgyat jelent

fnévnél pedig az alanyeset ragjait veszi fel.

Kikkell mikkel 1 (eszközhat. e.) -aíVlM (bmh)

Kikrll mikrll (eredethat. es.) -axT> (bx'b).

2. A semlegesnemüek az alanyesetben a (a) ragot kapnak, a

többi esetekben a himnemüek ejtegetését követik.

3. A nnem fnevek a többes számú birtokos esetben i> (lá-

gyaknál b, R vagy eií) ragot kapnak, a többi esetekben pedig a

himnemü fnevek ragjait veszik fel.

(eö, hm'b) emberek

Bypíi zivatar

OBecL (ÓBca) zab

Baropo^a kert

U,B'feT'L virág

JlacTÓBKaj fecske

Opejii> (opjia) sas

Eeperi, part, domb
KaMtHB k
Bojiki* farkas

Szavak.
Jltc-B erd
SeMjie^-fejieiiiB földmíves

Topr-B vásár

IIa;i;HMeHTB padló

nóA'B padlás

Aeept ajtó (k)

Okho (bh3opb) ablak

CBtTjio világosság

PacnaTíe keresztrefeszítés

iHcycB XpncTocB Jézus

Krisztus

IIopTpeTB arckép

II,apB király

yrojiB (yrjia) sarok, szu-

goly

KajiBra (neuKa) kályha

Taójia tábla

Cepe^íHHa közép

JlaBoaKa (jioBryniB) pad

CTojien;E. (cTÓjma) szék

BHBaTH gyakran lenni

JíaBaTH adogatni

noctaTH elvetni

B'fepyio hiszek

JleataTn (innB) feküdni

>HvHBy (eniB) élek

CnaTH aludni

Xo^íUTB jár

3axo;i;nTB bejár

Bhchtb függ

ByjüOBaHHHÖ épített

BBTÖ'fejieHHBifi bemeszelt

fehérített

Ilepe/í-Hifi, — Hfl, —HBoe

elsbb, elllev

Jtpyrifi más

Tpeöa kell

Mnoro sok

Mnoro ii;b1ítobb sok vi-

rág (ot)

EhicTpo gyorsan

Mófi enyém

Bhcoko magasan

Tlojiro sokáig

A’Jia számára (birt. e.)

Ilepe;3;'B eltt (eszkh. es»)
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Fordítási gyakorlatok.

Bo.ari nacyTi,. Cokothch oti» 3.10^^661. Anre^aBi ne MaioTT. T'fe.sa,

;o Ajuij MaioT^. AHre.m noMaraiOT^ iiBaioTi*

ypH. Kohíim^b Tpea A^BaTH OBca. O^aena bt> aaropo^t noc'fea.aa mhoio

;bítobb. ./lacTOBKH ÓHCTpo iaeTBTT.. IJ,H B'fepyemB cnaMi.? Y ópaTa

íoero CyTB TpH KOpOBH, /l,Ba BO.IH H ^OTLipH K03H.

;
Szeretem a virágokat. Magasan repülnek a sasok. A patakok

lartjain kövek feküsznek. A farkasok az erdkben élnek. Házaink
ából vannak építve. A földmiveseknek'-nv^ szabad sokáig aludni.

ín nem hiszek az álomnak. A vásáron vettem két ökröt és három

ehenet.

UJKO/ia.

y»ieHHKH Bi> niKO.ay xo^bti. y^HTHca. Bt. niKO.ai e nadimeumz,

ldz H ^OTHpH crmznu. CT-fenii BHÓ'l.aeHi. Bt. CTinax^ cyTL deepu h

Mua H.1H BH30pH. ^epG3T. OKHa 3aXOAHTT. CB^kT.aO, a Tepe3^ ABepi

iLOABTT. .líOAH.

Ha nepeAHéfi CTtok mKO.iH bhcht^ opasz pacnaTia iHcyca

JCpiiCTa H nopmpemz rtapa. Bt. gahomt. yray ctohtt. najízea (neaKa),

i BT. APyroMTb maöjia. Ha cepeAHsi niEoan CToaTT. jiaeoHKii (aoB-

’yniH) yaeHHKOB^. líepeAT* aaBOTKaMH ctohtt cmm h cmoAeiph

!^aa nana yaaTeaa.

KajKAMH yaeHHKT. npHHOCHTt b'b mKoay KHary, napipt, nepo,

FHHTy H itepysy. H.3b Knar^ aaTaeMe, nepoMT, h ii;epy30K) nameMe.

Beszélgetés.
— Az iskoláról. —

KyAa xoAaTT. yaeaaKa?

y niKoay.

IIIto TaMB aaaaTT.?

YaenaKa b-l niKoai yaaTca.

Kto axT. yaaTT. ?

IlaaB yaaTear..

IIIto oóofiMe aiKoay ?

IIoAT. HaMa aaAMMeaTTj, aaAT.

nana uóat. a a3B óokobt. ao-

Tupa crtüH.

IIIto e .bt. ctIíhext. ?

^eep'k a OKaa (Buaopu.)

Hová járnak a tanulók ?

Az iskolába.

Mit csinálnak ott ?

A tanulók az iskolában tanulnak.

Ki tanítja ket?

A tanító úr.

Mi veszi körül az iskolát ?

Alattunk a padló, felettünk a pad-

lás, az oldalakról pedig a négy

fal.

Mi van a falakban?

Ajtók és ablakok.
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IIItO CTOHT'LHa CepeAHH'fe hiko^h?

^EBO^KH yqeHHKÓB^.

LUto npuHOCBT^ y^eHHKii y

niKO^y ?

KnaacKH, THHTy, nanepB, nepo h

^epy3y.

H,ii ^loÓHinB XOAHTH y niKO^y?

H AysKe ^lío^iK) xo^HTH y niKO^y,

6o TaM'B MHoro no^esHoro na-

yqycji.

Mi áll az iskola közepén?

Padok, a tanulók részére.

Mit hoznak a tanulók az isko-

lába.

Könyveket, tintát, pap irt, tollat és

ceruzát.

Szeretsz-e iskolába járni?

Én nagyon szeretek iskolába járni,

mert ott sok hasznosat ta-

nulok.

11 .

A kiejtés szabályainak összefoglalása.

A kisorosz hangok szabályos kiejtése a magyar embernek

kezdetben némi nehézséget okoz, melynek leküzdése végett köze-

lebbi felvilágosításra van szüksége.

1. A betnek nincs hangja, s csak azért használjuk, hogy

általa az eltte álló mássalhangzót meglágyítsuk. Tehát szerepe

megfelel a magyar „y“-nak, péld. kohb (olv. kony) = ló.

A bet pedig a szó végén álló mássalhangzó kemény

kiejtését mutatja. Péld. oce.i'B, (olv. szei) = szamár.

A szó közepén 'B-t akkor használunk, ha a mássalhangzót

az utána következ lágyító magánhangzótól különválasztani akarjuk,

hogy az illet magánhangzó meg ne lágyítsa a mássalhangzót. Péld.

ckcTH (szjiszti) leülni, e szóban a i meglágyítja az "c"-t, ellenben

c-bícth (sz—jiszti) megenni, itt az „c“ lágyítás nélkül ejtend ki.

Vagy : no^HKOBaTH (pogyákováti) megköszönni, és no/t^apeMHHÖ (pod-

járemnöj) = igás, teherhordó.

2. Az bett fkép a tótokkal szomszédos vidékeken úgy
mondják ki, mint a magyar „i“-t, a többség azonban nem ejt ki

tiszta „i^‘-t, hanem a magyar „é"-hez hasonló hangot mond ki,

mint mikor például e szóban „éppen^^ az els szótagot gyorsan

ejtjük ki
;
vagy péld. ha e szóban

:
„még** az „é** nyújtásával mu-

tatkozó „j“-t (méjg) elhagyjuk s úgy röviden ejtjük ki a szót. Péld.

6hth (olv. biti vagy bété) — verni, uAy (olv. idu vagy édu) =
megyek.

3. A „rp* bet az „H“-nek gyors kimondása által keletkezik

s úgy kell kiejteni, mint a magyar „j“-t. Péld. nepefi^y (olv. pe-

rejdu) ~ átmegyek. Keletkezett e két szóból nepe (át) és uAy

gyek) s itt az „n“ magánhangzó mellé kerülvén gyorsabb kiejtést nyert.



4. Az „i“ kiejtése megegyezik a magyar „i“ hangjával. Ez

a bet az etimológiai helyesirás szerint csak magánhangzó eltt

állhat meg; a mássalhangzók közötti „i‘‘ hangot,, betvel kell ki-

írnunk. Péld. iiíiTyxi. (olv. pituch) = kakas, B'kpa (olv. virá)= hit.

A fnevek végén lev magánhangzó eltt álló „i‘^ gyakran

L-é változik át. így cnacenie (üdvösség) helyett cnaceHLe.

5. Az „e" bet a szótag elején „je"-nek a szótag közepén

pedig „e“-nek hangoztatandó. Péld. eMy (olv. jemu) == neki, de

(olv. szije) = ez, cece (olv. szesze) = ez, nece (olv. nesze) = visz.

A szó vagy szótag ‘elején álló „e“ hangot „3“ betvel kell

kiírnunk. Péld. axo (echo) = visszhang, a.aeKTpHKa felektriká) =
elektromosság.

6. Az ,,o‘‘ úgy hangzik, mint a magyar o, (kissé mélyebben,

közeledve a-hoz) egyes vidékeken (Máramaros déli részén, Beregben,

Ugocsában) egészen ügy ejtik ki, mint a magyar a hangot. Péld.

Doh (olv. poj) = jer ! kohl (olv. kony) = ló, uito (sto és sta).

Az egytagú szavak „o“ hangja az egyes tájszólások szerint

átváltozik a magyar u, i, vagy hangjára. Péld. e szót B03i» a ga-

líciai ruthén v/z-nek, a Borzsa-völgyi, Munkács-vidéki ruthén vüz-

nek, a többi magyarországi ruthén „vwz“-nak ejti ki. Hazánkban

legtöbben az utóbbi kiejtés szerint beszélnek. Ugyanil^^en hangvál-

tozásnak van alávetve a fnevek többes számú birtokos esetének

„OBT>‘^ (eBB) ragja és a melléknevek egyes számú eredethatározó eseté-

nek OMB (6mb) és OH (en) ragja. Az ilyen o t könnyebb felismterés

kedvéért o-val szokták megjelölni. Péld. BO.aB (olv. vul, vl, vil) —
ökör, bo.i6bb (olv. voluv, volv, volyiv) = ökröké, $e,a,opÖBB (olv.

Fedoruv, Fedorv, Fedoriv) — Fedoré.

Ha az átváltozó ó a szó elején van, akkor a kis-orosz még
egy V hangot is tesz eléje. Péld. öhb (vun, vn, vin) = , otb

(vut, vt, vit) = —
^'tól, —ti, öcna (vuszpá, vszpá, viszpá) =

himld

7. A „r“ bet hangja megegyezik a magyar h-val. Van azon-

ban a kis-orosznak „g‘‘ hangja is, mely különösen a magyar,

lengyel stb. nyelvbl átvett szavakban fordul el. Az ilyen g
hangot újabban t betvel Írják ki. Péld. Taa^a (olv. gázdá) =
gazda. BTanfa (olv. bitángá) = bitang, BFapB (olv. bigárj) —
bunkósbot.

8. A kis-orosz hang a kiejtésben gyakran v-re változik

át, Így, ha az „oji“ két mássalhangzó közé kerül, „óv“-nak mondja
ki a kisorosz. Péld. aco.iTUH (zsóvtöj) = sárga, bo.ikb (vóvk) far-

kas, AO.arB (dóvh) adósság, Boana (yóvná) gyapjú, MO^naTH (móv-

3
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Csáti) hallgatni, (póv, puv, püv, piv) = fél, CTO^ní> (sztóvp)

oszlop, xo^3KO (chóvzko) síkos, mo^K^ (sóvk) selyem.

Éppen . úgy a jelentmód múlt idejének egyes számában a

himnem „— ragot a kisorosz „v“-nek mondja ki. Péld. a na-

caaT> (já piszáv) én írtam, 6uat> (böv) = voltam. Ezért fképen a

köznép számára szánt irodalmi mvekben sokan az —áTí rag he-

lyett „Bi.“-t Írnak
;
azonban etimologiailag helyesebb az — rag,

mert az egyes számú nnem és semlegesnem végzetben, úgy
nemkülönben a többes számú alakban visszatér az hang. így

HHcaaa, nHca.AO, nHca.ziH. Különben egyes vidékeken (Ung m. dél-

keleti vidékén, Zemplén megye. Sáros m.) megmaradt még az ere-

deti —ATy rágós kiejtés.

9. Meglágyítható (jésíthet) a következ 8 mássalhangzó
: a?

Ay H, T, 3, p, c, d;,; ha ezek után B-t teszünk, akkor úgy kell azo-

kat kiejtenünk, mintha a magyar 1, n, t stb. után y-t teszünk. Péld.

Ai>=gy, ^B=ly, HB=:ny, TB=ty, 3B=zj, pB==rj, CL=szj, ^B=cj.

Éppen Így megylágyulnak e mássalhangzók, ha utánuk iz,

10
,
H betk állanak. Péld. (tyilo)= test

;
11,’k.aHH (cjilöj)= egész.

Nyelvgyakorlatok.

Kik^ fiatal urak = MOJiod-'t (vagy —Ím) nauu

Kiké ? w ff

~-é = Mojiod-bixh nauóez

Kiknek ? » ff
-nak = Mojiod-himi

’

nauuMz

Kiket ? n f f
-at = AiOJiod-VAXii nanez

Kikkel! j) ff
-kai = Aiojiod-h\m nanaMu

Kikrl ? n ff -ról = Aiojiod-h\Xh nauaxz

Szabályok.

A melléknevek a többes számban (mind a három nemben) a

következ ragokat veszik fel

:

az alanyesetben —iz vagy —iu

a birtokos eset. —uxz (lágyaknál és torokhangok (r, k, x) >

után —uxz)

a tulajdonító eset. —umz (lágyaknál és torokhangok után —uxz)

a tárgyeset megegyezik vagy az alanyesettel (ha a fnév élet-

telen tárgyat jelent)

vagy a birtokos es. (ha a fnév él
lényt jelent)

az eszközhatározó es.

—

BUíh (lágyaknál és torókh. után —umu)
‘ az eredethatározó es. — (lágyaknál és torok h. után



Szavak.

BepxoBHtía hegyvidék

PycHH'B kisorosz, ruthén

Eyneií-B keresked

Kynirti kereskedk

CKJiem^ bolt

Kojio^Ka lakat (kis)

reTMaHT, hetmán (vezér)

CadjiH kard

í>iajioqKa violácska

Paa;ocTb öröm

Po/tHTejib szül

KÓHb ló

KoHeíi lovakat

Bpena id
O BpeMGHaxTi idkrl
íbaMHJiia család

FojioBa fel

HaHho, HBHbKo atya, apa

PoöoTa munka
PoóoTa cBoa munkája

Ppom'b pénz

O^ejKAa ruha .

'

Maco hús

Kojiaub kényéi*

MojiHTBa inia

Baóa nagyanya

KasKa mese

OnyKTj unoka

Cipbiö atyai nagybátya

yöKo anyai nagybátya

TbTKa nagynéni

Oiipoxa árva

Epyr'b kör

PoAHui, rokon

JKnBy élek

3aMbTKaxH bezárni

BoGBaxH harcolni

yKpacHxn feldíszíteni

npHUHHHXH okozni, sze

rezni

CocxaBJiaxH alkotni

TpyAHTca fárad

SapoÓHXH bekeresni

;
nixodbi 3apoHBx>, hogy

bekeresse

JtocxaHG kap

- KyiiyG vásárol

IIgug süt

BapnxH fzni

Bcxh enni

Hayuaxn tanítani

OójitaaxHca öltözködni

MHXHca mosdani

Bhxoahxh kijárni

EopMHxx. táplál

UIíg varr

IIpHHaAJiGamxT> tartozik

EaBHxcfl játszik

/íoBHpaG véd, ríz

ydorifi, —a, —og szegény

IIodosKHbiH vallásos, isten-

fél

MypoBaHHbiH épített, k-,
JíCGjiibBHHfi vasból való

JtGpGBHHHblH fából ValÓ

Mujibiíi kedves

Chhííí, —a, —bG kék

npujitjEHHÉ szorgalmas

HyjKHbifi szükséges

CuacxjiHBHÍi szerencsés

TaKÍö, —a, —OG olyan

PoAHXGJibCKifi szüli

Kgögchhö mennyei

JíodpHH jó

7(yjKG nagyon

Hki. hogyan, mint

Oda mindkett

BijGaho együtt

H.ih vagy

IIIxodH hogy

3a “ért

H npouGG stb. >

Hucxo tisztán

BcGXAa mindig

Hxx> ket
Hmx> nekik

no után

Ho podoxt munka
után

Cii HiiMH velük

IIIxo hogy

TaacKo nehéz

Hdo mert

Jliiiifb csak

Fordítási gyakorlatok.

Ha BepxoRHirli MByTT. yúovh HaniH pycHHu no*

pacu'b H CMHpeuu'li. Y nacií BcarAU MypoBauHÍi Aoporn. Kyun,u ;m-

3*
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MtlKaiOTl) CK.aenH KO^O^KaMH. I],H ^HTa^H BH KHHry 0

cTapiJxi. reTManaxTj? Jíktb obh ci» AspeBBHHHMH ca^BMH Boesa^a!

Moh MH.it ccCTpH yiípacH.iH moh cto.it> ct. chhhmh íi>ia.ioHKaMH.

A szorgalmas tanulók nagy örömöt szereznek a szülknek.

Ki veszi meg szép ökreinket és teheneinket? Nem láttad még a

szomszéd uj lovait? Mind a kett fekete. Anyám sokat beszél a

régi jó idkrl.

flowa (otthon).

OTeitB, MaTH H A'^TH BT.e/i.HO cocTaB.iaK)Ti ro.iOBa

í»aMHUÍH e ometf^'b h.ih mimno, Ohti mhoto tpyahtcb, niTOÓH 3apo-

HBT. Bce HyacHoe í»aMH.im. 3a poóoTy cbok) ^ocTane rponien h 3a

rponiH Kynye OAeatAy? MyKy, m^co h nponee.

Mamit neqe x.it6a, KO.iaB[H h BapHTT, Iícth. Oaa Haynae ^tTen

06./ltKaTHCH, MHTHCB, HHCTO BHXO/l,HTH. ÜHa BCer/l,a COKOTHTT> H KOp^

MHTT> A^Tefi. MaTH mié o^eacy a^tbmt». Oua nay^ae hxt» h na mo-

AHTBy.

R Maio eui,e e^ny MO.iOAmy cecmpy h eAHOro CTapmoro Öpama,

Ko ^aMH.iÍH npHHaA^emaT^ h poAHTe.iH OTu,a h.ih MaTepn t. e.

dndo H öaöa, Ohh noMaraiOTT. í»aMH.iÍH. IIo poóoTt roBopHTi

KasKH enynaMZy a 6a6a aBHTca ct> hhmh.

BpaTL OTíta Moero to moh cmpuü, a 6paTT> MaTepn to moh

yiíno. CecTpa oth,h Moero to moh TLOTKa.

CHacT.iHBiiiH H, mTO Mai) poAHTe.ieH, ho tbskko cupomaMz^ h6o

OHH He Mai)TT> TaKÍH poAHTe.iLCKÍH Kpyr^. Hxt. .iHmt Otcab neöecHHH

A03Hpae nepesT. poahhobt» h Aoöpnx^ .iDAefi.

Beszélgetés.

— Otthon. —

Ky^a HAemB?^

H^y aomoh, HantHBHTH 6tii;h, Ma-

TH, öpaTOB^ H cecTepT. mohxt..

Bhm^l 3aHHMaecii tboh OTéii,B?

Möíí OTeu,B rasAye. Oitb aY^kg

MHoro TpyAHTca.

A MaTH lUTO po6htt>?

H MaMKa Mae mhoto p06oTij, ona

Aoanpae, kopmhtt* h BOcmiTye

len

Hová mégy
?

|

Megyek haza meglátogatni atyá-;

mát, fivéreimet és nvéreimet.

Mivel foglalkozik atyád?

Atyám gazdálkodik, nagyon sokat

fárad.

Hát anyád mit dolgozik?

Anyámnak is sok dolga van,

rzi, táplálja és neveli a gyer-

mekeket.



Él-e még nagyatyja?

Nagyatyám, — at3^ám' után még
él, dé anyám atyja már régen'

meghalt.

Hát' nagyanyja él-e még?

Nagyanyám is csak atyám után él.

Hány nvére van ?

Nekem (nálam) két nvérem van,

az egyik fiatalabb, a másik id-

sebb tlem.

Hát fivére van-e (bir-e) ?

Volt egy idsebb, de az már ré-

gen meghalt, a fiatalabb Fedor,

most 10 éves.

Hol lakik (anyai) nagybátyja ?

.(x^nyai) nagybátyám Budapesten

él, ott lakik nagynéném is ?

Hát (apai) nagybátyja él-e ?

(Apai) nagybátyám régen meg-

halt. Maradt utána 3 árva és

özvegy.

12 .

'

A helyesírásról.

1 . A kisorosz nyelv szavait általábafi úgy írjuk le, a mint

azokat helyesen kiejtjük, azonban a félreértés elkerülése, a gondo-

Í

atok szabatos leírása érdekében figyelembe kell vennünk a szó

övét, esetleg képzit és ragjait.

Az Írásjelek a kisoroszban is ugyanazok, mint a magyar nyelv-

ben (pont, vessz, felkiáltójel, kérdjel, gondolatjel, idézjel.) A tu-

lajdonneveket és a mondat els szavát, úgy nem különben az Isten

és a szentekre vonatkozó megnevezéseket nagy kezd betvel

írjuk.

2. A mássalhangzók gyakran nem hangzanak tisztán a szó-

ban
; így péld. e szóban : KHHíKKa a ,yfc úgy hangzik mint m, mert

utána K következik, vagy a puÓKa szóban a 6 bet 'i?.-nek hangzik.

|Hogy az ilyen kétes hangzású bett megállapíthassuk, változtassuk

meg a szót akár rag, akár képz segélyével úgy, hogy az illet

atHBe eme Bam^B

ÍOH A'^AOj Sa HBHLOMl. ’lll,e 3KHB6,

Ho 0Tei].b Marepn yme a^bho

;

ynepB.

L 6a6a d,h íiniBe?

I 6a6a .anniL 3a hjíiii.O!hi> jkhbc.

ioABKo y Baci. cecTep-L?

Mene AB*fe cecTpu, eAHa mo-

.aoAnia, a API^a CTapina tb
Mene ?

V paTa D,H MaeTe?

ímbtí eAHHi> CTapniiií, ho totb

yate a^-bho yMepi>, MO.iOAniifi,

$eAÓp^, TenepL 10 poHHbm.

?*Ae ÓHBae Bami, yfiKo ?

^OH yHEO JKHBe ByAaneniTh,

Tani. HBae h TLTKa moh.

\ CTpHH H,H JKHBe?

j

>piJH A^BHO ymepB. OcTa.aocfl

j
no HOMI. Tpoe CHpOTB H BAO-

BHU.B.
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kétes mássalhangzó után magánhangzó álljon s akkor legott kitü- «|j

nik a kérdéses hang. így KHHatKa
,
szóból képezhetjük (vagy kikeres- Ij

hetjük) a KHHo/cHi],a szót, melyben a ac kétségtelenül kivehet. Vagy H
a pnKa (halacska) szónál vissza kell térnünk az eredeti pnóa (hal)

szóhoz, melyben a ö tisztán hangzik, éppen igy mano^^ szó se- 9
gítségével megállapíthatjuk, hogy inanKa szóban a k eltt tényleg U
n-t és nem 6-t kell írnunk. 9

3. Hogy feltalálhassuk a tájszólások szerint átalakult o hang-
'

zót, mely — mint láttuk — vidékenkint u-nak, i-nek vagy ü-nek

hangzik, ragozás vagy szóképzés segítségével változtassuk meg a

szót (vagy pedig keressünk ki a szótárból az ezen alapszóból ké-

pezett 1—2 szót) s akkor legott el jön az eredeti thangzó. Péld.

e szót BOAi> (ökör) a kisorosz az alanyesetben úgy ejti ki, mint

vul, vül, vagy vil, de a többi esetekben visszatér a t „o“ hangja,

péld : volá, volu, volom, volyi, volámi stb. s így a szó ezen alak-

jaiban az o-hang megmarad. Vagy péld. e szó bo.iobí» (az ökröké)

voluv, volüv, vagy voluv-nak hangzik, de a belle képezett bo.iobhh

már volovöjnak ejtetik ki, péld. bo.iobhh bo3b (ökrös szekér).

4. A sziszeg ac, h, m, iii, és

a torokhangu r, k, x után u-t nem Írunk, hanem u-t Péld.

yqeHHKH (és nem y^iennKH, bár egyes, fképen a románokkal szom- í

szédos vidékeken a román nyelv behatása alatt H-val mondják ki).

Továbbá a ac, m, m. után nem álhat a, vagy k), hanem csak

a, vagy y.

5. A szótagok elválasztására nézve meg kell jegyeznünk, hogy

a megkettzött mássalhangzók közül az egyiket az els, a másikat

a második szótaghoz kell csatolnunk; ha három vagy több elvá-

lasztható mássalhangzó kerül két magánhangzó közé, akkor annyi

mássalhangzót kell a második szótaghoz átvinni, a mennyi könnyen !

kiejthet, vagyis a mennyivel valamely szó kezdetét veszi. Péld.

cy6-6o-Ta, Aan-HMB, Bep-xo-BHH-cKifi, .aa-CTB-Ka, m^-cto, no-CTa-BH-TH,

Nyelvgyakorlatok,

Ki ? Én Sí Te

Kié^ Enyém: Mene(MHn) Tied

Kinek Nekem: Memz(Mmz) Neked

KiTi Engem : Meue (mh%) Téged

Ki áltaTí Általam: MHOK) (jmoQo) Általad Todom (Toöoez)

Kirl V Rólam : o mhíz Rólad 0 Tetz

Tu
I

Tee Ij

Teiz Á

Tee (Tn) 4
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O = HZ, OHCi, OHO

Övé = eeo, eu, eeo

Neki = ej[iy, eü, eMy

Öt = eeo, efz (lo), ouo

Általa = UMZ, ew, umz

Róla = 0 hímz, 0 Héü,o uéjiz^

Kik ? Mi = Mu Ti = Bu Ök — Ouu
Kiké‘i Mienk = Hac'6 Tietek = Bacz Övék =Hxn
Kiknek ? Nekünk = HaM'ó Nektek = BaMZ Nekik — Rmz
Kiket? Minket ^Hacz, Titeket = Baco ket =Ex^
Kik által ? Általunk ^ Hajiu Általatok = Bcum Általuk =Hmu
Kikrl ? Rólunk = 0 nacz Rólatok = 0 eacz Róluk = o uux^

kakasom mú noeym-z tyúkom MO-K nypna
—é Mo-eeo —

a

—

é

Mo-eü nypnu
"

—nak Mo-eMy —y —nak Mo-eü nypniz

—ai Mo-eeo —

a

—at MO-Kf nypny

—mai MO~'U/J\lZ noeymoMZ —mai Mo-em nypnoKf

—ról 0 MOtMZ Koeymíz —ról 0 MOtÜ nypnyz

Egy kakas = edum noeym'6

„ „
—é = edn-080 noeyma

„ ,/ —nak = eÖH-OMy meymy

„ „ —

t

= edn-080 noeyma

„ „ —sál = edn-uMZ KoeymoMZ

„ „ —ról = 0 edu-Atz noeymiz

két kakas = dea noeymu . ,

két kakas-é = deoxz noeym-óeo

két kakas-nak = deoMZ noeym-aM'ó

két kakas-t = deoxz noeym-oe-h

két kakassal = ez deoMa noeym-ajin

két kakassói = o deoxz noeym-axz

Szabályok.

A személyes névmás a harmadik személyben, ha elöljáró áll

eltte, még egy h bett vesz fel. Péld. vele == C'b whmt., hozzá —
KT, HGMy, utána = 3a hhmi. vagy aa neio (nnemben).

A birtokos névmást a melléknevek végzetei szerint kell ejte^

getni.
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^Ba (kett) vagy a megfelel végzetü fnevek szerint ejteget-

tetnek a többi tszámnevek is. Péld. MCTHi)e (négy) nerapLoxi.,

geTHptMa, naTL (öt) naTLOXi., naTLMa stb.

A fnév a tszám mellett 5-tl kezdve az alanyeset helyett

többes sz. birtokos esetben áll, a többi esetekben azonban a fnév

is rendesen ejtegettetik. Péld. uhtl KopoBi. (öt tehén) m^kcTB Te.aa'n.

(hat borjú) cto ^K)AeS (száz ember).

Ca;íT> gyümölcsös

Kopona korona

Myxa légy

PyKa kéz

Ha ^yn,t a kézén

Ha,ieu;b ujj I

Boát szekér

Oko szem

O'm szemek

Yxo fül

Ymn fülek

3j6iy fog

HoHjiy elmegyek

BnjitTH látni

Bbhth elvenni

Hiítr-b menjetek, men-

jen (ön)

Kaattxi> mondjátok,

mondja (ön)

Szavak.

JteHL nap (ahh, ti;hk),

stb. többes ,i;hh ^Heíi)

MtcHHb hónap

OpK) (-enib) szántok

Bepbxi, tet

H,eraa (u;erjiH) tégla

PepeH/ta gerenda

Hepenii cset^ép

niHHrjibi (többes) zsin-

dely

Baaori> bádog

JtoniKa deszka

CiojioBa (ctojioboh)

ebédl szoba

PocTb vendég

CB'feTJiHiíH vendégszoba

KyxHH konyha

Medejib bútor

HocT-fejib (nocTejm) ágy

TtHBaH'b díván

CTojieiíb (cTÓJma) szék

Ckphhh szekrény

BepKajio tükör

Bo3^yxT> leveg

HeKaxH várni

Sanjiauy megfizetek

npuójiHJKaxHCH közeledni

HpaBHXH késziteni, csi-

nálni

npafinxi:, készítenek

3bhkjih szoktak

IIoKpHXH befedni

BbiBaxH lakni

OótjuaxH ebédelni

3oBeca hivatik, hívják

ITepeöxH átmenni

Haxo^íHxiica találtatik, van

HopoaxBopaiH kinyito-

gatni

o

3;iopoBbiö egészséges

Hhbkíö alacsony

TeMHHÖ sötét

CBtjKHÖ friss

KajKjíbifi mindegyik

H,erjiHHbift téglából való

JlepeBaHbiö fából való

CBtxjibiH világos

T/íe? hol?

Cx> coöoro magával

3a —ért (tárgy e.)

Ho után

Ho nojiy;xHio délután

IIo naib öt-öt (ötönkint)

npe.il> eltt

Hpe;i;i> naMH elttünk

y>Ke már
Hy'b —ból (birt.)

Hnub semmi, semmit

Adó vagy

BÓJbme több

;3;,ia számára

Moaíi> lehet

Tpeda kell

Hacxo gya' ra i

0(5 bi hogy

Pce mindig
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Fordítási gyakorlatok.

F/xg c Moa O^eHKa? Oua noHA^ ci. jihíiio ao ‘/i'feca. II,h bh He

líHAÍJ^H K) ? Ona ÓMa ci> BaMH bi> caA'fc. Ba6a B^a^a lo ct. co6ok).

HAt>Ti> ace 3a neio h KajK/feT^, |uto h na iiio aeKaio. ü toöIí 3a po-

öoTy aanjany : na jx^uh Koponrj, no Cy/x^iuh poóuTH oti» paua

AO Beaepa; pauo oti. naToro naca ao a iio no-

^yAHio OTí. nepBoro ao ccMoro. Myxa Mae iuííctl iiori». 11a KaJKAOil

pyu.'k MaeMC no nnTí. na^Li],éBi,,

Hol van fekete lovam? Nem láttad szekeremet? Elttünk a

falu. Már látom házait. Közeledünk hozá. Tanulj könyvembl 1 Ez

az én mezm ! Az embernek yan (Mae=bir) egy feje, két keze, két

lába, két szeme, két füle, 32 foga. A hétnek hét napja van. Egy
hónapban van négy hét, vagy 30 nap. Az évben 12 hónap van.

Szomszédunk két ökörrel szánt. Három rokonomról nem tudok

semmit, kimentek Amerikába és már két éve nem Írnak semmit.

XMwa.

KaatAa xHma Mae noTHpn cmmnu h eep'bxz. Ct^hh xaatH a6o

H3’L KaMiiHa cyTL H TorAa xnata najmuna h^h jiypoeauHa^ ao h3i.

n,eroat H TorAa ona tf^eejiHua, ao h3'l A^peBa, Koan depeenua.

Bephxz XH3KH HpaBHTi, H3I. rep6HA^. Cen Beptxí, 3bhoh ho-

KpHTH nepenoAio, mumjiajtu, öadosoMZ, doumaMu naa cojiojwü.

B'b xnati e atme noMuarm (coi.). Y nac^B Tpn KOMHaTH,

B-L eAHOH uBaeMe, bi» APyrofi bbeioh mh o^a^th, 3a to ceca 3o-

Bcca : cmojioea icoMHaTa, a Tpexa to a*^^ rocTefl, cin e : cemmjiuy^íi,

Il31» CTOaOBOII MOM nepeHTH B’b nyXHTO.

Bt. KOMHaTaxT, naxoAHTca Meejih, hkt. to : nocTean, CToau, ah-

Bami, cTÓan,i, cKpani^, aepKaaa h np.

KOMHaTH MaiOT'B HTH AOCTa BeaHKi, HHCTÍ H CBkTai. He 3A0-

pOBa TOTa KOMHaTa, KOi’pa Maaa, HH3Ka h TCMna. Oicna Tpea nacTO

H0p03TB0paTH OII BT. KOMHaT'li BC6 CBÍJKUH B03AyXT. HBT..

Beszélgetés.
— A házról. —

Tia-TO XHJKa? Kié az a ház?

To Haraa xnata. Az a mi házunk.

H3T. Horo OHa MypoBana ? Mibl van építve ?

‘PyiiAaMeHTT, MypOBanHH h 3T. Ka- Az alap kbl van építve, a falak

M-kna, a crlmu m3t. itcroaT., pedig téglából.
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CxaHHa H31. aKoro ^epefia e

cnpaBjeHa ?

IÍ31. CMepeKi>.

nOKpHTa XÜ2Ka H

CTafina ?

Xnaca noKpiiTa ce. a^oroM^

CTanna c% niHHrwiaMH.

Ko^bko y Bac^ KOMnaTi>?

y Haci qOTHpH KOMHaTH : po-

óoTHa, CTOjiOBa, cna^HB h

CB'feT^HIl.a.

Meóe^H cyTb y Bac^?

y Hac'b BC^ MeóejiH croTOB^enH^

H3i actHBOBoro AepeBa.

Az istálló milyen fából van ké-

szítve ?

Fenyfákból.

Mivel van fedve a ház és mivel

az istálló ?

A ház bádoggal van fedve, az

istálló pedig zsindellyel.

Hány szoba van önöknél?

Nálunk négy szoba van: munka-

szoba, ebédl, háló és vendég-

szoba.

Milyen bútor van önöknél?

Nálunk az összes bútorok kris-

fából vannak készítve.



II. RÉSZ.

Rendszeres alaktan.

L §. A beszédrészekrl. (0 sáCTaxi> ectAbi.)

Á kisorosz nyelvben a szavakat jelentésük szerint több cso-

portba foglalhatjuk
;
e csoportokat beszédrészeknek nevezzük. A kis-

orosz nyelv beszéclrész^i a következk : .

1. Fnév. (Hmh cym,ecTBiiTe.iiLHoe.) Péld. opej'B (sas), xnata

(ház).

2. Melléknév. (Hms npH.aaraTe.iLHoe.) Péld. KpacHUH (szép),

M0.10AMH (fiatal), CTapiin (öreg).

3. Névmás. (Mi^cTOHMeme.) Péld. a (én), th (te), ohh (k),

MOH (enyém), kto ? (ki ?).
'

4. Számnév. (Hna HHC.üHTe.abHoe.) Péld. (kett), cto

(száz). .

5. ige. (Paaro.li. v. ^-keGaoBO.) Péld. roBopHTH (beszélni), hh-

TaTH (olvasni).

6. Elöljáró. (npe/taor-B.) Péld. npe^i* (eltt), ao (4g).

7. Határozó. (Hapiaie.) Péld. raMi, (ott), AO^a (otthon),

AHecB (ma).

8. Kötszó. (Coiosi..) Péld. h (és), ace (pedig), ho (hanem).

9. Indulatszó. (HyBCTBeHmiK'B.) Péld. ofi (óh), nafi (hadd), any

(no csak), 6a (pedig, ejnye, sajna).

2. §. Fnév. (Hmh cymecTBMieflbHoe.)

Minden fnév valamely személynek, vagy dolognak a neve.

A fneveknél 3 nemet különböztetünk meg u. m. ; 1. him-, 2. n-,

és 3. semleges nemet. A kisorosz nyelvben nével nincsen. A ne-

met a szó jelentésébl vagy végzetébl ismerhetjük meg.
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Himnemüek (MyatecKqro no^a.) általában a férfi személyt vagy

himállatot jelent fnevek és a hónapok nevei
;
— továbbá az

élettelen tárgyak és elvont fnevek közül azok, melyek az alany-

esetben T>, ft és részben b betkre végzdnek péld. HBani* (Iván),

BOHRT, (katona), kohb (ló).

Nnemek (JKeHCKoro no.ia) általában a ni személyt, vagy

nstényállatot jelent fnevek

—

továbbá az élettelen tárgyak és

elvont fnevek közül azok, melyek az alanyesetben a vagy fl, vagy

részben b betkre végzdnek péld. BO^a (viz), (föld), taj -

nocTL (butaság).

Semlegesnemüek (CpeARBoro po^a) az o, e és m végzetü f-

nevek, továbbá az a és a*ra végzdök közül azok, melyet állatfit

jelentenek nemre való tekintet nélkül péld. no.ie (mez), óoaoTO

(sár), BpeMR (id), aoma (csikó), aíítr (gyermek).

3. §. A fnevek ejtegetésérl általában.

A fnevek és általában a névszók ejtegetésénél két számot

különböztetünk' meg u. m. az (rhc^o eAHHCTBeHHoe) és

(rhc.10 MHomecTBeHHoe) számot.

Az ejtegetés esetei a következk

;

1. Alanyeset (na^eacT. HMeHHTeaLHHft), megfelel e kérdésre:

ki? mi ? Péld. ynenum 4HTae. (A tanuló olvas).

2. Birtokoseset (IlaAcaíT. pOAHTe.ibHHH), megfelel e kérdésre:

kié? mié? Péld. KflHra yneuuna HOBa. (A tanuló könyve uj.)

3. Tulajdonítóeset (IlaAeatT. ^a-TewiLHHH), megfelel e -kérdésre:

kinek ? minek ? Péld. ynenuny noAapoBa.3H nepo. (A tanulónak tollat

ajándékoztak.)

4. Tárgyeset (IlaAGKi. BHHHTe.aBHEin), megfelel e kérdésre : kit

mit ? Péld. y%GHUKa noxBa.iH.aH. (A tanulót megdicsérték.)

5. Eszközhatározóeset (üa^ejKb TBopHTe.ibHbin), megfelel e

kérdésre : kivel ? mivel ? Péld. IlepoMz nnraeMe. (Tollal Írunk).

6. Eredethatározóeset (Ua^esKT. npeA^ojKHHH) megfelel e kér-

désre : kirl? mirl? ki fell? mi fell? Péld. 0 chrí roBopaTi..

(A fiúról beszélnek.)

7. Hivóeset (na^ejK^b 3BaTe.ibHHH), a felszólítás, hívás kifeje-

zésére szolgál. Péld. Otrc Ham'b. (Mi Atyánk !) Fochoah ! Boace

!

(Uram ! Istenem !)

Az ejtegetés a fnév végs betjének változtatása által tör-

ténik. Általában a kemény végzetü fnevek minde-n egyes esetben

kemény ragot vesznek fel, mig a lágy végzetü , fnevek minden

esetben lágy ragot kapnak.



Az összes ejtegetéseknél a tárgyeset egyenl a birtokos eset-

tel, ha a fnév éllényt jelöl, mig ha élettelen tárgyat, akkor

az alanyesettel egyezik meg. Kivételt e tekintetben csak az a és a

vég nnemek képeznek, ahol a tárgyesetnek az egyes számban

külön ragja van és pedigaz végzetüeknél „y“ a„a‘‘ végzetüeknél „K)“.

A többes számú /i,aTe.imHH végzete mindenütt —aiwb illetié g
a lágy végzetüeknél: —aiWb.

A többés számú TBopHTe^LHHH ragja mindenütt —aMM, illet-

leg —HMM.

A többes számú npe/i,A03KHHH ragja mindenütt :
—aXT>, illet-

leg — RX-b.

A semlegesnemüeknél az 3Ba-

Te^Liiun mindenkor egyenl.

4. §. A himnertiü fnevek ejtegetése.

a) Kemény végzetü fnevek.

Egyes szám (Hhc.io eAHHCTBeHHoe.)

Él Élettelen

ÜMeHum. apam bárány xmzö^ = kenyér
Podum. =:

->
—é „ —a =

„
—é

ffam.
1 „ —y (oeu) = „ —nak „ —y = „ —nek

Bumim.
;;

— —t
,,
—2 =

„ -t
Teopum. „ —OMZ 1 1.o 11

,,
—által

Upedji. 0 „ ~1Z '

—

„ — ról 0 „
—

=

„ —rl

Többes szám. (Hhc.10 MHoacecTBeHHoe.)

Él. Élettelen.

MjieHum. apan-u ^ bárányok xjmö-u = kenyerek
Podum. „ —böz „

— 06Z = „
—é

JJam. —aMz = „ —nak —a.)u = „ —nek
BuHum. „ —ez • „ —at

,, u == „ —et
Toojmm. „ —-(IMU =

„

—

által „ —cuiu == „ —által
llpedji. 0 .. —axz ; —ról 0

,,
—axz = n

- rl
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b) Lágy végzetü fnevek.

Egyes szám, (^hc.io eAHHCTBeHHoe.)

Él. * Élettelen.

Ejtemim. nacmup-h = pásztor cjioeapz szótár

Podum. „ H — „ —H „ —é
ffcm. ,,

—W —
„ —nak 70

y, —nak
Buuum. „ —n =

„ -t « —t
Teopimi. „

—6MZ {hOMz) — „
—által

,,
6MZ {hOMz) „

—által

Ilpedji. 0 —
'tZ = „ —ról 0 „ —u „ —ról

Többes szám. (^nc.ao MHOJKecTBenHoe.)

Él. Élettelen.

EMenum. nacmup-iz (u) —pásztorok cjioeap-u (u) = szótárak

Podum. —eü(éez) — —eü(^ez)= «
—é

ffad. „ —nak „ ÍIMZ =
„ —nak

Bumm. „ —eü (éoz)= » —at —m (u) =
„ —at

Teopum. „ MMU ^ „ —által „ —mmu = „
—által

Bpedji. 0
,,
—nxz — „ —ról 0 —flXZ = » —ról

Példák: Kemény végzetnek: chh'l (fiú), paT'b (fivér), bö3t»

(szekér), m.ihh'b (malom), .aici (erd), ope.ai. (sas) uajtt^ (eke), o

naya-k (az ekérl), paK'B (rák), acTpaT. (héja), ay6% (tölgyfa), 3a-

Kon'L (törvény), ctö.it» (asztal), HBani> (Iván), ^e/topt (Tivadar), ko-

Baq'B (kovács), y^eHHKt (tanuló), Mopoa-B (fagy), CH^ri. (hó), Hoatt

(kés).

Lágy végzetnek: OTeii,B (atya), OTD;a (atyáé), BacH.iB (Bazil),

KpefiitapB (krajcár), o.aeHB (szarvas), rpeiHB (fés), KaM-fenB (k),

^yaan (Duna), ran (erd), khb3b (herceg), MicaitB (hónap), xJoneitB

(fiú), peM'kHB (brszíj), bcéhb (krisfa).

Megjegyzések.

1. Azon fnevek, melyeknél a t r, k, x, m, ni, ui,, n, betk

valamelyikével végzdik, a többes HMeHHTe.aBiiijH-ben u helyett u

ragot vesznek fel. így yneiiHKi. — ynennKii, nejoaTK'B — ne.ao-

B'kKH stb.

2. A mb, mx, iu;i.-ra yégzd fnevek a többes számú

poAHT.-ben kivételképen lágy ragot kapnak. Mint például: mm'h

(kés), HOHcefi, Bpanij (orvos) npanefi, rponi'B (pénz) rpouiefi, na^eai-B

(eset) na^eateH.
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S. Több —OKI., —K'h, —eií'B és —eHB végzetü fnév minden

esetben kihagyja az utolsó szótagban lév „o“ vagy „e“ bett (hang-

ugratók). így ope^i. (sas) op^a, kohciíl (vége) KOHii;a saMOKi.

(vár) saMKa, saMKy, saMKOM^, o saMK^, OTeii,i, (atya) oTí^a, ótu,eo stb.

AeHB (nap) ahk) stb. Ha az „e“ hangzót a elzi meg, akkor az „e“

B-e változik át. így seM.ae/i.'fe^eii.'B (földmivel) aeM.ieA'fe^Bi^a, na.iegB

(ujj) na.aBi];a. Kivételek:

4. A A^-TejBHBiH y, lo ragja helyett különösen az ukrainai táj-

szólásban —obh, — cbh fordul el. Péld. chhobh (fiúnak), n;apeBH

(királynak).

5. Az egyes számú eset gyakran helyettesíti a poA- és

npeA^.-t is. így .zitci. (erd), bi. .zi'kcy (erdben) bb .ilic'k helyett,

BT> cniry (a hóban) bl CHirk helyett, ott. rpOMy (a mennydörgés-

tl) OTB rpoMa helyett. Példák: nopoxi. (por), n-kcoKB (homok), kphkt.

(kiáltás), ro.aoc'B (hang), cohi. (álom), CTpaxi. (félelem), nacT. (id,

óra), (füst), Kpafi (ország), ropoxB (borsó), xp'kHB (torma),

XM'k.^iB (komló), MOXT. (moh).

6. Kihagyják az o, e hangzót még a következ fnevek is

:

.aeBB : .iBBa, .aeA^ : .iBAa, .leHT. : .iBna, OBecT. : ÖBca, oce.iT. : oc.ia,

yrOwiT.
:

yr.ia, xpeóeTT.: xpeTa, neci: iica, nca.iOMT.: nca.aMa.

7. A nemzetek nevei pld. Anr.iHqaHHHB, PHM.iaHHHB, stb. és

más HHT.-re végzd fnév pld. rpaatAaHHHB, xphctíbhhhb stb. az

egyes számban rendesen ejtegettetnek, de a többesben az —hht.

elhagyásával veszik fel a ragokat és pedig a többes számú
HMen.-t „e“ raggal képezik. így aHOHTaHe (angolok), —aHB

— anaikiT. stb.

8. A t végs torok mássalhangzója gyakran sziszegvé alakul

át az egyes számú npeA^omHun-ban. így o Boát (Istenrl) o Borii

helyett, o óoitli (oldalról) o óoríi helyett, o Ayc^ (a lélekrl) o Ayxt.

helyett.

9. A számnév mellett 5-tl kezdve a fnév alany-eset helyett

többes pOAHT.-ben áll. Péld. 5 bárány (dbtb OapaHÖuT.), 10 krajcár

(AOCHTB KpafiitapéB'B).

óoK-L oldal

BocTOKB kelet

hhoktj barát

HCTOKT> lefolyás

odpoiÍT, abrak, bér

ojieHb szarvas

oTpoKi> fiú

npopoKt próféta

poKT. év

UOJIHOKTb (U0BH0K1>) CSÓUOk

BLecHOK-L hagyma
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10.

A hivó-eset (sBaTe^LHun) ragja „e“, lágyaknál „h)‘‘. Péld.

ITüíuií'
!
(Ó Iván!), lJ,apio

1 (Ó király!) ITane
!
(Uram!). Ezen „e“

ig\' Ayx'f* (lélek) Aynie, ’ío.iob'ÍíK'l (ember) Bo.zion'fe^e, OTen;i. (atya),

Otmo, Bori> (Isten) Boaie. A hivóesetet sokszor az alanyesettel fe-

jezzük ki, péld. naHTj MancTepi. (mester uram).
'

11. A gyjt-fnevek a többes számú alanyesetet a semle-

gesnemüek módjára a vagy a raggal képezik. Péld. npyri> (vessz),

iil)yTíi (vesszk) .^hctb (levél) wIhctü (levelek), KO.aoc^ (kalász), ko-

.^oca (kalászok).

12. A TBopHTeuBiiTjri-ben az

—

aMu (

—

bmh) rag helyett gyakran

csak —M fordul el. így KoimiiH hölyett kohlmh (lovakkal), rpo-

luaaiii helyett rpoiUMM (pénzekkel).

Fordítási gyakorlat.

3:ikoiii. Bol'.a iiy^pufi. ,4epeno Ayöa TsepAoe. XjM'b nami
ii.icyiitiiMíí naMT. Bojkg augcl! ,4^pyií sKepaKOBH ! BpaTt 6a-

ninva ci. cijíiomt* cockAa. il roBopio o acxpa'k. I],h bha^b'í’ gcl

lioiiii iiíiiiioyo TaMT. BB .atcy? He aBbca bx nopoxy. ilcTpa'B ch-

AiiT'i. iia Ay6íi. 3a .íií^comi e m.íhhi>. Ko.ao khbsb e oraTO aHr.aH-

m:iui.. OreitL Aae cijiiobh mhobo rpomeií. B-l Maro .a^kcii ae.aen'k.

BiiAwuiii KOHii? BniKy 'raMi> KO.ao noTOKa. Kto ólibi. y paTa?
y Cpara 6ijbt. HBaiil. ^OAopoM'L. UIto yKaaye to6í Bacnub?

Ohi* yuaaye oAena, mTO döa^ .ií^comb uace.

Látom a tolvajt. Nem láttad atyámat? A pásztorok éjszakára

az istállóba hajtják a báránj^okat. Adj nekem 10 fillért! A hóban

nehéz járni. A lovak szénát és zabot esznek. Fivérem a malomban

dolgozik. Ungvár a Kárpátok alatt fekszik.

Oxenb HairoMHHaBi. cboiixb chhöbi, o6bi 3kh.ih MHpno, ne Ba-

AH./1 IICB, no noMara.an oahhi* APyrony. Cbinbi ne noc.ayxa.aH otii;h.

Ohh Bce cnopHUH, A^KO.aH ate h H.aHca c'h cooio. Oreitb TorAa npn-

íHécT> b1íhhkt> h KasaBi.: „Cejhu moh, any a.aoM’kT'b cen BtnHK'b!"

•Cmhu npo6oBa.aH, no ne Mor.aH 3.aoMHTH b'^hhet.. O'reitb Mte po3Ba-

3aBi> B'kHHK'b H TOFAa DO npyTHKy ;aerK0 nepe.aoMa.aH chhu secb

BtUHK-b.

rng eltt

átváltozik HC, n, m-ra

0Tei(b M CblHbl
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„H BH, — KasaB^ OTen;L — aokh yA^Te mth BteAHO, hhktö

BacB He nepeMome, ho kcab y^eTe BaAHTHCH, xotl kto ^erKO Bacii

Hory6HTB.“

WmaI) m AOWAb.

HinoBi* JKHA'B H3i> apnapKa, a na nyTH nenpecTaHHO na^aB^t

AOaíAt, H MOHHBB CTaB^ SKHA'í* Hta^OBaTHCH, HO HK1» 3afi-

niOBB B-B pa3B wiHHiB HanaBT. Ha Hero'eAHHT» pa366öHHK'L, xo-

T'j^B'B ro pysKieMB (nyniKoio) BacTp-fe^HTH h rpomeft b3hth. Ho pyatie

He BHCTp^j^^H^o, h6o ao®Aí» HaMOHHBB HopoxB. ToTAa Kaaíe aíHAB:

Boaíc, Boace ! Th ^lynare 3Haenit, ko^h nyíEHO naA^TH aoskah), ko^h

H'feTB, Haíl yAe BcerAa bojh tboh !

Beszélgetés.
— A kisorosz nyelvrl !

—

BflaeTe BR no pyctEH?^)

FoBopHTe BH no pycLKH?

H'kTB, He roBopH), ho .anniL Tenept

ynycjj, oh’ml 3HaBB.

Otb Koro ywrecii no pycBKH?

Otb npo^ecopa HsaHa <í>eAHHa,

ü Ha ce.i'fe OTB npocToro napoAa

HayHHBcn no pycBKH rOBopHTH.

H n nöÖAy bb caho pycBKoe ce.ao,

6o 3Haio, niTO TaMB Haií./ierme

npHBRKHyTH KB iiapoAHOiiy ro-

Bopy.

Otb K0.1H ynHTecn no pycBKH?

•InniB OTB aboxb M'tcjméBB.

Ho yace hmcto BRiíOB^ABeTe c./iOBa.

Bnaty, yAOTe 3HaTH Aoöpi.

Ilpoiuy BacB, H BH noMaraÖTe Midi.

dnniB roBopliTB nacTO

!

I1,h HHTaeTe br pycBKi kuhth ?

Yace’MB nepenHTaBB bc'Íí Ka3KH

H3B A3yKH.

H po3yM'teTe nce, niTO HHTaeTe ?

Tud ön kisoroszul?

Beszél ön kisoroszul?

Nem beszélek, hanem csak most

tanulok, hogy tudjak.

Kitl tanul kisoroszul?

Fedin Iván tanártól.

Én falun, a köznéptl tanultam

meg kisoroszul (beszélni).

Én is elmegyek egy kisorosz

faluba, mert tudom, hogy ott

a legkönnyebb hozzászokni a

népies beszédhez.

Mióta tanul kisoroszul ?

Csak két hónap óta.

De már tisztán mondja a szavakat.

Látom, (hogy) jól fog tudni.

Kérem Önt, segítsen Ön is nekem.

Csak beszéljen gyakran.

Olvas-e ön kisorosz könyveket.

Már elolvastam az összes me-

séket az ABC-és könyvbl.

És mindent ért, amit olvas?

*) A kisorosz röviden csak annyit mond, hogy im pyci.Rn. A nagyorosz

keményen ejli és két c-el Írja no [)yccKn (pa rnsszki nagy oroszul).

4
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Mafime Bce poayM’feio.

CoBtíyBO BBM^
;
^HTafiTe pycBK-fe

raaeTu!

4aKyjo 3a ^opHri cobíítt>, TaKi>

6yAy v3,^^aTii.

Majdnem mindent értek.

Ajánlom önnek : olvass on kis-

orosz újságot.

Köszönöm a jó tanácsot, úgy
fogok tenni.

5. §. A nnem fnevek ejtegetése.

a) Kemény végzetüek.

Egyes szám. (Mhc.iö e/^HHCTBeHHoe.)

Mjtenum. PuÖa = hal KHíiea könyv
Podum. „ —u = „

—é
„ —u =

»
—é

ffam. „ —7Z = „ —nak ==
„ —nek

Bunum. „ —y = „ —at » —y „ ~et
Tdopiim. „ —070 = „ által „ —070 = „ által

Jljiedji. 0 „ —7Z = 0 „ —ról 0 „ —^5 =
„ —rl

Többes szám. (Hhc.10 MHomecTBenHoe.)

MjteHum. Puö~u = halak nTme-u = könyvek
Podimi. » —

^

— „ —é KHU8Z = ,,
—é

JJam. „
—ÜMZ = „—nak „

—aMZ = . „ -r-nek

Bimum. „ —u =
„ —at » — .

= ,,
—et

Teopum. „ —aMu = „
—által „ —aMU ^ „

—által

ÉpedA, 0 „ —axz == „ —ról 0 „
— axz = .-rl

b) Lágy végzetüek.

Egyes szám. (^hc.io eAHHCTBeHHoe.)

Iljiemmi. ceunn =-disznó mcmh — rész

Podum. 5
1 11-

«
—

„ —u ==:

fíam. „ —u == „ —nak „ —u ,=
„ —nek

Bunum. „ —70 == „ -t =
Teo^mm. „

—670 ('b0ez)== „
—által „ —Í70 (hOQZ)

—
„—által

IIpedA. 0 „ —n = „ —ról 0 „ —u „—rl

Többes szám. (^Ihc.io MHOJKecTBeHHoe.)

i:

11Menüm. ceun'7z (u) z=±z disznók nacmu —

^

részek

Podum. ceuneü = » —é
„ —67l

y>
—

é

Jlam. „ —HMo =
„ —nak ~ SlJ\lo — •> —nek

Bunimi. „ —n(u) = „ —at „ —u ff
—et

Teop77m. „ HMíl — „
—által „

—nj\íu —

r

ff
—által

Ilpedji. 0 „
—HXZ = ,. —ról 0 —HXZ = . 1 !

ff
' -^rl
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Példák: a) Kemény végzettel: BO^a (viz), 6a6a (vénasszony,

nagyanya), ro^HHa (óra), r^Hna (agyag), ropa (hegy), ro^OBa (fej),

["aseTa (újság), Aopora (ut), A^pa (lyuk), atMa (ér), acona (asszony),

KaBa (kávé), KHara (könyv), KanycTa (káposzta), KOAóáca (kolbász),

KOMHaTa (szoba), KopOwieBa (királyné), ^ana (hársfa), ^onaTa (lapát),

laana (lámpa), Manrana (gép). Moraja (sir), aayKa (tanitás), aoBaaa

[újdonság), ca^a (er), CMeTaaa (tejfel), CTopoaa (oldal), co^ona

[szalma), CBOÖOAa (szabadság), TenaoTa (sötétség), TaniHaa (csend),

aroAa (földi eper), aymaaa (idegen föld), xaa^a (dicséret), xaaca (ház),

aoBTa (posta), raAaaa (kigyó).

Csak többesben : aMeaaHH (névnap/, poahhh (születésnap),

japyaaHH (eljegyzés).

b) Lágy végzettel : aeaepa (vacsora), Ma.aa (mérföld), aeA'fe^a

Vasárnap), Me.aoAÍa (dallam), TpafeAÍa (tragédia), mea (nyak) CTa-

íia (állomás), nnieHai],a (búza), ca6.aa (kard), jydAsi (sors), ypa
zivatar), bo.ib (akarat, szabadság), nicHa (ének), BAOBHita (özvegy-

isszony), jAmia (utca), Kyxna (konyha), (liliom), rocTHHHHii;B

Vendégl), aaBapna (kávéház), Bna.ibHa (hálószoba).

Csak többesben : HoatHii;^ (olló), rpa.zi'k (gereblye), Asept

ajtó).

c) nacmh szerinti ejtegetésüek: CMepTL (halál), n.aoTB (test),

lOMO^L (segítség), KpoBB (vér), u,epKOBB, itepKBH (templom), nyApocTB

[okosság), r.aynocTB (butaság), CMHpeHHOCTB (alázatosság).
,

Megjegyzések.

,

1 . Ugyancsak a fenti minták szerint ejtegettetnek a hasonló

/égzetü himnem fnevek. Péld. BoeBOAa (vezér), lOHOina (ifjú), cy-

(biró), Hcaia (Izáiás), CTapocTa (elöljáró), APY^öa (vfély) stb.

^ 2. A lágy végz. nnem fnevek az egyes számú birtokos-

jísetben és a többes számú alanyesetben —i ragot vesznek, ezt

izonban az irodalmi nyelvben raggal szokás megjelölni. így

JBHHH, 36M.aH Stb.

3. A r, K, X, 3», in, iii;után az egyes poA.-ben és a többes hmc-

iHT.-ben u helyett u ragot kap a fnév. Péld. pyaa (kéz), pyKH

kezek), Hora (láb), Horn (lábak), Aynia (lélek), aYDih (lelkek).

4. A, tulajdonítóban és az eredeth. esetben a torokhangú

ilássalhangzók, mink a r, k, x, a rag eltt átváltoznak 3, ii,, c*re.

^éld. pyaa (kéz) pyit'k, nora (láb) H03'k, cnaxa (nászasszony) CBack.

5. A TBop. 070, eTO ragja helyett a veres-orosz tájszólás —oös,

— ragot használ. Ez a kiejtés van elterjedve a magyarországi

4 %
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kisoroszok között is. Péld. ct> bo^obi. (vízzel), phobb (hallal),

CB 3eM.iLOBB (a földdel).

7. Ha a többes számú po^HT.-ben mássalhangzók torlódnak

össze közvetlenül a rag mellett, akkor e mássalhangzók közé o,

vagy e hangzó teend. így:

c.iHBKa (szilva) többes POAHT. C.1HBKB helyett cíihbokb

.aaBKa (bök) » » .aaBKB
yy

.laBOKB

A^BKa (leány) » » A’kBKB „ A^BOKB

cecTpa (ntestvér) » cecTpB
yy

cecTepB

n.iHTKa (pala) » B./1HTKB
yy

Ü.1HTOKB

BepeniHB (cseresznye) » BepefflHB
yy

BepenieHh

óOBKa (hordó) n OBKB
yy

ÓOBOKB

CB^BKa (gyertya) » fy
cbíbkb

yy
CB'kBOKB

HVASL (t) n » UTATy
ff

HB0.1B

KypKa (tyúk) V yy
KypKB

ff
KypOKB

OBii;a (júh) n yy OBn,i)
ff

OBen,í>

cyABa (sors) n yf cyAÓB ff cyACÓB

3eM.aa (föld) » ff
36M.1I>

ff
36Me.lI.

MHCKa (tál)
fi ff

MHCKB
ff

MHCOKB

Sok fnév megtartja az eredeti mássalhangzói torlódást, igy
: |

noBTa (posta) üoítb, npaB^a (igazság) npaB^B, npocBÓa (késelés)
j;

npocLÖB.
I

7. A többes TBOp.-t itt is mint a himnemüeknél —aMH (bmh)
||

helyett gyakran —mh, —lmh raggal is képezzük. Péld. c.ae3a (köny),

c.ae3MH (könyekkel). I

8. A hivóeset (3BaTe.iBHHH) ragja az egyes számban : a ke-
,

^

mény végzetüeknél o, a lágy végzetüeknél e vagy ?>o, a többes szám-
^

bán a hivóeset egyenl az alanyesettel. Péld. Ph6o (ó hal) pHÓíJ
;

^

(ó halak), Ahho ! (ó Anna !)
cbhhlo vagy CBHHe (ó disznó

!),
Mapto

;

^

vagy Mapie (ó Mária
!).

r

Fordítási gyakorlatok.
'

,4'kBHii,fl nom.aa cb K03aMH h KopoBaMH bb xaui,y. Cbbha aq-

3KHTB BO BO^t. K03Ka TOBCTa. Bb KyXHt poHTB KyxapKa H

AB'k c.ay3KnHii,'íi. 3nMa CTy^eiia. Boace noc.ayxafi mok) MO.aiiTBy ! Bb

Hameö Muoro xhjkb. Kculko khhfb .zicjkhtb na .^laBu.'fe? CecTpa

HOCHTB r.ZlHHy H3B TOpU, 6o XO^e XHJKy .ikimTlI. KÖ.ZlbKO MHHyTB Mae

roAHHa? BaBTpa noíí/i,eMe ji,o n,epKBH, TaM^ óy^ene c.ayxaTH
®

cBai’y c.iyatr)y h iiayicy nana oti^íi AyxoBHoro. C.dyrH c'Iího iua/i,yT'i>

y K0UB4K). KOpOBaMB TpaBLi!
I
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A halak a vízben élnek. Mit iszol, tejet, vagy kávét? Vacso-

rára kérek káposztát és pecsenyét ! Hol vannak a könyvek ? Itt

^Tannak a szekrényben. Atyám most útban van. Mennyit ér az a

varrógép? 100 koronát. Én nem varrók gépen, hanem kézzel dol-

gozom. Városunkban van két vendégl és egy kávéház. A szolgák

és a szolgálók esznek. Ne igyál pálinkái! Láttad-e már a La-

torcza folyót ? Mit eszik ön most ? Én most dinyét eszem.

Ma/ia rasAhiHa.

MapifiKa MHorópasi. npocH.aa cbok) MaTH^ o6h b'b saropo^'fe

Aa^a eft mslaoq m'^ctobko . 36M.aH. Maxa noc.ziyxa.aa npocBy Mapia. Y
apa Mapia noKonaaa cbok) seMaio a aapoaaa rpaAíca. IIotomx. po3-

6aaa rpyAKy a cx> rpnajma noraaAaaa. Hacliaaa paxtKy, piny,

nacy.3 K), ropoxi», aacaAaaa icanycTy, Koaopa6x> a no icpanxt rpnAOK-B

itnkTH. MapiaEa uopaAoaao BHuo.ioaa ypHau. Oiia Maaa e^ny Maay

KOHOBy, aanapaaa b'b hio boah h noannaaa CBofi KepTaKx.. Ajkb. a

Minia paTa aacTO noMaraaa ea. To Ma.ao 6h.io CMOTpi&Ta axx* b'b

pooT'k. Oaa pa^ocTHO TpyAa.aaca, ao naa.zi'knuie Tor^a paAOBa.aaCa,

KO.ZIB B'h nxT> .3aropoA^ Bce Kpacao BHpocjo a npacTar.ao

!

nOilHBHa.

„no.aBBKa AsecB ae Aoópa, — roBOpa.zia Hacxa npa o'kA'^ h

no.ioaíajia .loacKy. „Ho, xa Mai xenepn ae e iíoaií APyry xa no.ziBBKy

Bapaxa, aa Beaepro AOCxaneniB .iinmy“ — oxaiaa^ia aaxa.

IIo oiA't Maxa a Hacxa noni.aa aa saropoAy, Maxa icona.zia

ÍKpyMn.aea (icapxo^e./iB) a Hacxa cóepa^ia bx» míuiokx», TaKx» po6a.zia

oaa AO seaepa. Ha neaepro Maxa nocxaBB.ia aa cxo.ix. no.iBBKy.

Hacxa Kaace: „0 xo cobcímx» APyra, .ainma nojBBKa“ a CMaaao

noi.zia BCH). Maxa 3acMÍa.ziaca a Ka3a.aa: ,,Cia ao.ziBB3a Hja xame

caMa, Koxpy xh aa oGía^í* ne xoxiwia icxa. Ho xenepB poa.zia’CB

a nporo.iOAOBa.ziacB, npoxo oaa xeói xaKX CMaKOBa.aa^^

Beszélgetés.
— Az olvasásról. —

UIxo BH aaxaexe?

^ aaxaio eAay pycBKy ima 17.

UIxo BT> aefi aauBcaao?

P^Ana aapoAiia iiobícxb To.zicToro.

Faí bw Kyna.zia ciro KnaryV

Mit olvas Ön?
Én egy kisorosz könyvet olvasok.

Mi van benne Írva?

Tolsztoj egy népies elbeszélése.

Hol vette ön ezt a könyvet ?
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B-l yHrBap4 H3T. KHHrapHH 06in,e-

CTBa ,,yiiin“.

Bay ra36Ty 'iHTaeTe V

HaTaBo Aö'fc MaA^pcKi raaeTu, e^ay

H^Mei^Ky H e^ay pycbKy.

l^H ae u’ctc mbí ly ra-

3CTy, K6Ab iiepeMHTaeTe?

BAaaao, a yace ijpoairraBi,.

B^HTaÜTe de dhclmo !

BaTaÖTe roAocao

!

^HTafiTe Aa^e

!

TeaepL Haaamy eAaai,

MaeTe bh nepo V

ByAbTe ^acKaB^t, AanTe Aemi> Banie

nepo !

,4aKyío, a TaKBMi. aepoMi> 3bhk^

ÜHCaTH !

TaHTa Ay3K6 rycTa.

HaaeaTe ao aea Maao ou,Ty, aaa

BOAH !

CaAbTe Go-fe K^Moeny CToay, TaMi>

Bce HafiAeTe, niTO BaM'b ayjKao.

HanHin'feTi> aApeccy

!

BaneaaTaftie aacTb, a noaecBTe

aa BoaTy

!

Ungváron, az „Unio“ társaság
]

könyvkereskedésébl.
\

Milyen újságot olvas? ’

Olvasok két magyar újságot egy
;

németet és egy kisoroszat.

Nem adná-e nekem azt az új-

ságot, ha elolvassa?

Szívesen, én már elolvastam.

Olvassa ezt az Írást!

Olvassa hangosan.

Olvassa tovább!

Most megírok egy levelet.

Van önnek tolla?

Legyen szives, adja csak a

tollát.

Köszönöm, én olyan tollal, szok-

tam írni.

A tinta nagyon sürü. .

Öntsön belé kis ecetet, vagy

.
vizet

!

Üljön le az én asztalomhoz, ott

mindent megtalál, mire szük-

sége van.

Címezze meg a levelet.

Pecsételje be a levelet és vigye

el a postára ! <

6. §. A setnlegesnem fnevek ejtegetése.

a) 0 és e végzetnek.

Egyes szám. (Bhc.^o eAHncTBeHHoe.)

Kemény végz. Lágy végz.

ÜMenum. nojiec-o=kerék suame = tudás nojie =zmez
Podum. „ —a =

„
—é „

—n ~
„
—é „

—h —é

ffam. „ —y = „
—nek „

—lo = „
—nak „

—w —nek
Bunum. „

—o = „
—et

,,

—e = „ — t „
—e —

„
— t

Teopum.., — „
—által „ —eMo= „

—által„—eMo=„—által

üpedA.O:, —u =
„
—röl 0.,

—u =*= „
—ról 0 ,—u —röl
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Többes szám. (Hhcjo MHomecTBeHHoe.)

Hmbh. KOAec-a = kerekek ,3Hanin = tudások nojisi ^mezk
Fodum. „ -3 = „

-é n -Ú = „
-é -h = „

-é

JJam. -ajíz — „ -nek n -5íMr> — „ -nak
ji

-siMz = -nek

Bimum. „ -a =
„ -et

;;
= „ -at

>;
-n =

„ -et

Teopum. „ -aMu = „ -által » -által
;;
-nMu= „ -által

IIpedA. 0 „ -axz = „ -röl
)í

-flXZ = „ -ról -Hxz = „ -röl

b) M, nsi, n végzetnek.

Egyes szám. (Hhc^o eAHHCTBeHHoe.)

Mmbh. U-Míí = név muíi = bárány

= .-éFodum.
,,
-Menü =

,,
-é mufi-mu

ffam. .. -Menü == „-nek „ -mu = „-nak
Bunum. = „-et — .-t

Teopum. „ -MOHOMÉ— „-által „ -moMZ = „-által

Bpedji. 0 ,,-Meuu = „-röl „ -mu = „-ról

Többes szám. (^hc.io MHomecTBemioe.)

llMen. "" u-Meua nevek mun-ma = bárányok
Fodum. „ -Jtem =

;;
-mz = n

-é

Jlam. „-MenaMZ = „-nek ;; -maMZ = -nak

Bunum. ,,-Meua == „-et
;;

-ma = » -t

Teopum. „-MenaMU= „-által
5 ?

-maMu= » -által

Upedji. o„-Menax'6 = „-röl
»

;
-maxz = » ^-ról

Példák. Kemény (o) végzettel: cjobo (szó) hhcbho (levél)

KpH^o (szárny), sepKa^o (tükör), bhho (bor), aepno (mag, szem),

(test), mícto (hely, város), bohcko (hadsereg), Kon.HTO (pata),

Mu^o (szappan), peópo (borda), apMO (járom), ^'Éto (nyár), óoraTCTBO

(gazdaság), ^PY^gctbo (barátság), ce^o (falu), OKO (szem), yxo (fül),

M0.10K0 (tej), OKHO (ablak), üo^otho (vászon), cyKHO (posztó), peMCC^o

(ipar), 040T0 (sár), nacoBHCKO (legel), rn-fesAO (fészek).

Lágy (e) végzettel: cepAU,e (szív), co.iHi];e (nap), afinie (tojás),

acHTLe (élet), ^aii;e (arc), Mope (tenger), (fvek, orvosságra),

cn'feBaHLe (éneklés).

Hmh szerint: BHMa (tgy), BpeMa (id), ho^omb (láng), tímb

(fejlágy), c-feMB (mag).

HeuR szerint: A'^sBa (lányka), nopoca (malac), Boma (csikó),

rycB (kis liba), Kypa (csirke).
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Megjegyzések.

1. Ugyancsak e fentiek szerint ejtegetjük a néhány hasonló

végzetü himnem fnevet is. Péld. ^aHH.ao, TaTO stb.

2. A többes számú Po/i,HTe.iLHHS-ben ezen ejtegetésnél is a

mássalhangzók összetorlódása esetén egy o, vagy e bett kell

közbeszúrnunk. így :

többes PoA.-ben no.aoTeH^

„ „ „ OKOHI,

„ „ „ HHce.li.

„ „ cepAe^l.

,, ,,
vfleiti.

,

kivételt képeznek e tekintetben a —ctbo végek, melyek közbeszu-

rás nélkül képezik a többes poAHT.-t. így :
poatAecTBO-posK/tecTBi.,

ecTecTBO-ecTecTBi.

3. A r, K, X betk a npeM.-ban a ^ rag eltt itt is 3, n,, c-re

változnak át. Péld. MO.10KO (tej), — bi. MO.ioit'fe, OKO — bi. 011.Í stb.

4. A TBopHT.-t itt is gyakran a tulajdonító helyettesíti. Péld.

BT> yxy (a fiben), bi. OKy (a szemben), bi. Mopio (a tengerben), Ha

no.iK) (a mezn), bi. cep^ity (a szívben).

5. A hivóeset (3BaTe.iLHHÖ) a semleges nemeknél egyenl az

alanyesettel.

no.aoTHO (vászon)

OKHO (ablak)

HHC.10 (szám)

cep4,ite (szív)

HHn,e (tojás)

Fordítási gyakorlatok.

Pag’CL 611.1a? ü 6H.ia bi. ce.i'fe. IIIto Beseie Haane? Beay

sepHO Ha no.ie. ÜTaxH .i-feTaioTi KpHwiaMH. Kto e na no.no? Hano.no

cyTL TaTO Cl. paTOMi. Ohh kocht^ ckHO. HoMy’cTe otboph.ih BopoTa ?

Bo neKaene rocTen. He ctöh bcc nepeAi» 3epKa.iOMi.! H,h bhahtg

hmg b3^ Cl. cíhom^? To Moe h3^ HHJKHnro no.in. Ha Mopio 611-

BaioTi. CH.iH’k B-feipH. Ha^i. noTOKOM-L xo4,aTi» rycH ci. rycaTaMM, a

noAi> XMapoK) noKa3a.iHca abb. ncTpaH. Kanaia, Kypai'a h rycaTa

noxoBa.iHca noAi> KpH.ia cbohx-l MaTepen. Bk-l Báni. hma ? Xnata

ÜBaHOBa ropHi-B hchhml no.iOMeneM'L (bo.iomí^hlob^).

Ki megy a faluba ? Én megyek. Végy ott egy liter bort ! Hol

Vannak a malacok? Ott vannak a sárban. Kinek irod azt a leve-

let? Nagybátyámnak (yfiKo). Mit kérsz tle? Csak két koronát.

Nagyatyám 10 méter vásznat és 8 méter posztót ajándékozott ne-

kem. Senki sem dicséri a rossz szót. A pásztorok a legelre hajtják

a juhocskákat, borjukat és csikókat. Látod-e a szemeten a csirké-

ket? Ne menj a gyermekekkel a mezre, mert es lesz. Testvérem

különféle magokat vett és elvetette a kertben.
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PaHo.

Manae tbme ho^h. yKaayeca 3opa. yme He ö^ieGTHT^B.

Ha no^K? THxo, rycTHÖ Mpaai. npHKpiiBae Bce. Poca ^ecTHT’B na

HB-feTaXTE*. üpOy^H^HCH HTHHU H CTHAa. H3I> ryCTHX1> !.lÍfec6Bl. BHXO-

AHT1> nepBMH ^yHT> CO^HU,a H 030^10THT1» HeO. IIpOCHy^Cfl AGHB,

BCTasaH H TH ! <
, i

i

rntaflo noTHTb.^

Haftm^H Bi. ca^y rH-fes^o noTaxi. h6m^ Abh

HOTHTa, OHH 6h^h eHi;e ^yate Ma.aeHLKÍ. ^íth b3Hv1h Ma^eH&KHxi»

noTHTi* H npHHec^H AOMÖfi. A OTen,B KasaBi hmí» : ,,He Aoöpo bö to

/^feTOHKH pOH^H, Ta^B HOTHTH J BaCl 3^0XHy,TT&, H MaTH HX'B 6j^e

HX^ IVlB^aTH H 3a HHMH HJiaKaTH. OTHeCBTe Ha3aA'B, h60 nOTHTa Ke^B

BHpocTyT^B, Ta 6yAyTi» ryÖHTH HepBaKOBi. h chéte. npHHecyTi» cá^y

xoceHi>.‘^ 4'^th no®a^OBa.iH Ma*iBíxi> hotht'b n OTüecwiH bi thíb^,©.

Beszélgetés.

— Reggel. -

BcxaBaHTe

!

^oópoe paHo! (^oporo yxpa!)

^an BojKe

!

Kto Baci> ByAHBTb?

,4aHH^o.

Bk-b ecTe cna^H?

^HKyiO, COJO^KO.

Ko^H 3BHOH’CTe BCTaXH? '

KajK^oro pano no ühtomí.

nacfe.

IIpoHTO BCTaBaexe TaKi> uob^ho?

Bo nÖ34,HO *iHraH) cnaTH.

IÍIto ate poÓHxe BenepoM-B?

ITepeii03epaK) ra3AOBCTHo, ii,m m>

iiopaAKy Bce, üotomi. HHTaio, pa-

xyío H nHmy uHCBMa.

TeuepB oö^'feKanTecH CKopo!

Keljen föl
!
(Keljetek föl !)

Jó reggelt!

Adj Isten !

Ki költötte fel önt ?

Dániel.

Hogy aludt?

Köszönöm, édesen.

Mikor szokott felkelni?

Minden nap reggel Öt óra

után.

Miért kél fel oly késn?
Mert késn fekszem le aludni.

Hát ugyan mit dolgozik este ?

Átnézem a gazdaságot, vájjon

rendben van-e minden, azután

olvasok, számolok és levele-

ket Írok.

Most öltözzék fel gyorsan

!



r4,e cyTt ^oOTH?

A^e cyTL!

• ^afite cio^a HaApara !'

;3,opa3T» npHHecy^ janiL Ma^O BH-

HHiuy.
'

íIpaHec^Ti MH< MH^o a 6pHTB.y, 6o

ópHTBaTaca óy^y!

TyS e a pyaaaK'B.

A Tenept a^’^Tt, npaaeciTi. aa

üQ^-.aaTpa MO^OKa a aa^o aop-

HOS KaBH.

Bee roTOBo!

C-B BoroaB!
'

Hol a csizma (-k) ?

Itt van (-nak).

Adja ide a nadrágot I

Mindjárt elhozom, csak egy

kevéssé kitisztítom.

Hozzon szappant és borotvát,

mert borotválkozni fogok.

Itt van a törülköz is.

Most pedig menjen, hozzon ne-

kem félliter tejet és kevés fe-

kete kávét.

Minden készen van.

Istennel
!
(Isten áldja meg í)

7. §. A fnevek ejtegetésének áttekintése.

A fnevek ejtegetésének ragjait csoportosíthatjuk a fnevek

nerne és végzete szerint. _
a) A nemek szerint a következ táblázatba foglalhatjuk össze

a ragokat

:

Himnem fnevek Nnemfnevek Semleg. fnevek

Egyes szám. (Thc.io eAHHCTBeHHoe.)

Hm6H. -B, -fi, -B -a, -a, -B -0, -e, (Be) -Ma

PoA. -a, -a, -a -H, -k, (h) -h -a, -a, -M0HÍI

4ax. -y, -K), -K) -k, -k, -H -y, -K), -M0HH

(-OBH), (-OBH), (-eBH)

T.- „ (Hm. ha élettelen -y, -K), i» -0, -e, -Ma

(PoA. ha él
TBOp. -0MB, -CMB, -0MB -010, -0K), -ÍK)

(-óbb), (bobb)

-t, -H, (i) -H

-OMB, -0MB, -M0H0MB
(bomb), (bomb)

IIp0A.a. -k, -k, -k -k, -H -M0H0MB
3BaT. -e, -K) (e) -lo -0, -Bo -e -0, -0, -Ma

Többes szám. (Tac.io MHOJRecTBeiiiíoc.

-a, -H -Mena

-B, -í>, (e5) -M6HB

-aMB, -BMB, -MeHaiVlB

-a, -a, -MCiia

-aaiH, -BMH, -MenaiviH

-axB, -axB, -MeHaxB

Hmch. -u, -m, (-k) -H

POA- -ÓBB, -éBB, -eií

,4aT. -aMB, -BMB, -ilMB

(Hm. ha élettelen

(POA. ha él
Taop. -aMH, -BMH, BMH
lIpeA. -axB, -axB, -hxb

3BaT. — HM6HHT.

-H, k-, (h) -h

-B, -B, -efi (ifi)

-aMB, -a

a tárgy

a tárgy

-aMB, -aMH, -aMH
-axB, -axB, -axB
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b) Közelebbi összehasonlítás kedvéért végzetek szerint is szo-

kás csoportosítani a fneveket, s ez esetben két fcsoportba fog-

lalhatjuk össze á ragokat, a kövétkezképen :

- ^

V ; r /. csoport.
;

V
:

.

' Egyes szám. (^Hcao eAHflCTBCHHoe.)^ ^ r
. ;:

.
•

Kemény végz. Lágy végz. ^

Hm. Mmem-o nH-h 3Jiochz-ü noji-e

Pod. n "0- -a n

ffam. r> -2/ n -y ’ ’ » -10 \ ^ ^ » -10

Bún. > n -0 » -

. » -n
; t

Teop. » ~^0Mo • '

n -OMZ' - t ‘ » -éjis
1 M —^MfO

npeA. n -m
' n -TZ \-

. » -1^

3eam. M -e n -0 „ -w -10
« -e

71

Többes

11 '' 7J 11

szám. (Thc.10 MHoacecTBeHHoe.)

11
^

Hmch. cmoA-u mméin-a KOH-fz (u) amdii^u noA-ji

Pod. „ -ez » -o „ -eü „ -605
y,

-eu

JJam. „ -CfjM'o n -aMZ “SltAtZ -SiMZ -nMZ
Bún. n -a n ~Olt

yy
-ééez

yy
-X

Teop. „ -aMu n -aMu
yy

—ílM/U
yy

^nMU
yy
-HMU

Ilpedji. „ -ax^ n -axz
, yy

^RXZ „ rSlXo
yy

"'HXO

Beám. —- uMenum,

//. csoport.

Egyes szám. (^HC.ao e^HHCTBeHHoe.)

HMen.

Kemény végz.

ofcen-a duH-n'

Lágy végz.

MlUlOQm^Z - ejye-MR -

Pod. » n -ÍZ (u) n -u -Mmic
JJam. „ -fZ n ’U n -ll y, -Menü
Bún. ,,-y » -10 » "b

. . yy -MM
Teop.

yy
-010 (OÜ) n -em {eü) » -bK)

yy
-MeneMz

Ilpedji. „ -ÍZ n -íz -ll „ -Mcnu
Seam. »

-0
» -hO n -e

yy
-MM

Többes szám.' (Thc.io MHoatecTBeHHoe.)

HMen. oicen-u dun-iz MtlAOCm-U epe-Mcna
Pod. '

» n -eü „ -.MCHZ

ffam. „ -aMZ n -MMZ
yy

-Mena.Vo

Bún. n n -u
yy

-.Mena

Teop. “Ctf^AtZC
yy
-MMU n -MMU

yy
-MenuMH

Hped.

Seam.
jp

“‘0/JCo

=Hm.
yy

-MXZ
ff

-MXZ
yy
-Menaxz
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í " Észrevételek.

1. Miként a fenti táblázatokból látható a kemény végzetnek

rendszerint van megfelel lágy alakja is.

a kemény -a, -y, -omi>, -h, -ob^, -bm-b, -aMH, -axB ragnak

megfelel a lágy : -a, -lo, -6mb, -h, -eBB, -hmb, -bmh, -bxb.

• ‘2. Az egyes számú e]Xege\Qs a következkben vonható össze :

Him és sémi. nnemeknél

Podum. -a (h) -u (u)

ffam. -y (ío) -ÍZ (u)

Teop. -OMZ (eMz) (hOMTi) -010 -06Z (eió) (hoez)

üpeJt. -tz -ÍZ (ll)

3. A többes számban:

Hím. Nnem. Sémi.

-u (li) -u (u) -a

Podum. -ez (eez) -z (z, ü) - S (
'6

ffam. -ajm {-simz)

Teop. -aMu (-mmu)

IIpedA. -axz (~nxz)

4. A tömeget jelent szók után (mhobo, kó.ií>ko, aoctb, - Ma.io)

a fnév többes sz. po^HT.-ben áll
;
igy MHoro cto.ü5bb (sok asztal)

Ma.10 rpomeö (kevés pénz) k5.ilko poKOBB? (hány év?) ^ocTa oö-
HOTB (elég kellemetlenség).

Ha ily tömeget jelent szók csak alattomban ,is értetnek, akkor

is birtokos (réndsz. egyes számú) esetben áll a fnév
;

péld. A^íí

MH (Ma.ao) (adj nekem (kevés) kenyeret) I ITporay (Ma.ao) BHHa

!

CKérek (kevés) bort!)

5. A következ fnevek a többes számban rendhagyók:

Többes szám. (Tac.io MftoacecTBenuoe.)

ÜMen. ‘ Po^íHT. JtaT.

euyKz (unoka) enynama enynamz enynamaMz
euynu enymez enynaMZ

dpyez (barát) dpyan dpyaeú dpyariMZ

ueo (ég)

dpyeu
neeca ueöecz neecajíz

oKo (szem) OHU b%eü onaMZ
yxo (füt) ymu yuieü ymaMZ
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8) Végül még a következk is kivételesen ejtegettetnek:

Egyes szám. (^HC.ao eAHHCTBeHUoe.)

Mjieu.

Podim.
JJam.
Bunum.
Teopum.
Uptedji.

jtamu

.

(anya)

jiamepu
jiamepu
Marmi
Mamepm
ö Mamepii '

doH'b (leány) dumn (gyermek)

donepii „ -r)iu

donepu „ -rmi

doH'b dumn
donepiw ^ -meMz
0 donepu : o „ -mii

Többés szám. ' (^hmo MHoacecTBeiíHoe.)

ÜMen. Mamep-u donep-u dmn-u
Podum. » leií

ff
-eü

ff
‘eü

ffam. ff
-ÜMZ

r>
-HMZ -HMZ

Bunum.
ff

-eü » -eü „ -eü

Teopum..
ff

-SIMU
ff

-HMU „ -ZMli

IIped.7 0 ff
-nxz

>f
-nxz 0 „

'

-sioez

Továbbá

:

ÜMen. Xjnimnocz (Krisztus) Pocnodh (Isten, Ur)

Podum. Xpucma Pocríodú’

JJam. Xpucmy Pocnody

Bunum. Xpmcma Ppcnoda

Teopum. XpucmÓMz PocnodoMz
Bpedji. 0 Xpucmz 0 Pocnodm
Seam. Xpucníé Pocnodu

Fordítási gyakorlatok,
A

Bori. He aaviHniHTi. cnpoTy. OBn.'k nacyTi. bi. UacTyxi,

Aosnpae ctbao. mh Ma.io coíiohhhh h cojh, n^y bi. atci. py-

öíiTH APOBa. He roBopn mhí* ,o AaBHuxTb BpeMeMax-B. ,4^ecL rapjnifi

Aent ! C'^A^ÖMe bi. tI.hh hoai. .iHnoH) ! Besi. TBoefi uomohh ne ao-

KOHHy poüTy. SMHjyfiTeca hba^b er Ó'^ahoctíio! Ha cuirj bhaho

r)U.^O 3HaKH KpOBH.

Hol van a tanító úr szolgája ? Ott van, sepri az udvart. Hijjá-

tok t ide! Beszélni akarok vele. Hol fekszik Budapest? Budapest,

Magyarország fvárosa, a Duna partjain fekszik. Miért oly nagyok

a folyók ? Mert a hegyvidéken (BepxoBHHa) nagy zivatar volt.

AOMaUIHt CKOTbl.

Miioi'o 'i'pefia TpyAHTHca MO^iOBiity. E^hui. o6po6dae aeMJio,

Apyriü Toprye, TpeTÍfi pCMec.aoM'B r.iBAae cb5í1 x^'köi.
;

b'b TpyA'k

CBOCMT. KaJKAWil B0.40B'bKl. BO.^HKy UOMOHI. AOCTÍie Tl. AOMaillIIHXT.

CKOTOBl..
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Bc-t SHaene, aKi nyacna HaM% n^poea. Mo^aoKo, CHp*t h Mac^o

KaacAo^eHHO UHTaiOT^ Hac'B, a jik'b aapiacyTt KopoBy, Tor^a h3i

Maca BapaTi* no^HBKy, HaneKyTi» ueneHHHy, a kohch cnpaBBT'B

OACJKAy, pcMljna h np. Bo^ü noMaraioTTt seMjeA’fe^Bi^aM'B opara, bo-

BftTH c'B nOiia H AepeBO.

^ He Ma^ó xocny npanocHTi h ei^íiy KOTpa Taaate ^ae naMi.

M040K0, MBCo, a ’in,e h OBqHky (BOBny) Ten^ofi o^eacAH. Hs'b

KoacH OBCUb roTOBHTca Koacyx'B, a nsi. ca^a BHpo^aiOT'B cbímeh.

,4epataT^ y nac^ ^ioah h noHeu, Kohb nonarae naMi nepcBO-

acoBaTMca, opara, öopoHHTH aeMAio, bo3hth CHonu c'b no^a, APOsa

H3i> alicy H np.

IIo.ae3Ha ecTb a-^^ nac^ h CBana, KOTpa A^e naMi ca.io, MacTb,

Maco H m,eTHHy.

H3í* AOM^niHHXi. nTHD.'b AGpataT'B y Haci» nypeü, ayceü h na-

HOKZ. Hthu,u cíh AaiOTi» naM'B aHii,a, CMannoe mhco h nipa.

K'b AOMaraHHMi. CKOiaMi. npHHaA^eacuT'B eme necz h Manna.

necT. A03Hpae xnaty ot-b ajOAkes'b a MaHKa tMae Miimen.

KeoMKa M KypflTa.

Ilö-no jíBopy KBOKaioHH

Hopna KBoqiva xo^öTk,

CTa;)[o itypaTi) MOJio;i;eHbiíHXT*

Co CodoK) BO^íHTTí.

Xo/ÍTt CK»;ía H nHJIBHÍBHbKO

Jloóünm ráaji,&e

A ítK-b HaiiAé, to Ao nei^

KypHTa cKJUKae.

PoBApOÖJiae aepHo, atyKW,

JítTo'iKH ro4;ye,

XoTB cana n e rojio;i;Ha
' •

M Hepas'b Öt^ye. ’

A Hin. flCTpaö'B, au Böpotíá

Ha^íáeTHT'b ropoto/

lÍBotiKá Tttrii iipiiKJiiiKae
•

Kpue IIX7. codoTo.

Tain> II Marn naiiia po^na,

JlniiiL iipo Hac'i. Bce AÖae

, , Ori> xBopoTH n aécaacTbu

Hacb oxppoHae. ,
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Beszélgetés.

— A házi állatokról. —

ra-JAyere, co.ioakíí5 Kyiie?

TaKí», aKT» y nac^ sbhoh ^ioag.

Oópojaio 3eM.aK),Aep3Ky KopoB^,

BO.aoBT>, OBei^b, Koneil, h CBHHeii.

Ta BKin xoceii'B npHH0CHTi» BaML

KopoBa?

KopOBa M0.10K0, cupi. H Ma-

C.10
,
a y Hac'B hs'l thx'b Ay^^e

MHoro Tpea.

A BO.au bkíh xocení> npHUOCAT'B?

Bojiu noMaraioTi* o6po6./iflTH aeii.iro,

B03HTH ci» no.aa co^e h ApoBa.

Hk'b Tpea AOsepaTH Mapry?

Tpea KOpMHTH nopBAOTOO ao cutíi

H nOBTH BO BpeMB.

OBH,a OTn^aTHT'B 3a poo'ry

HO.aoB'feKa?

ÓBn;a A^Bae HaMT» MO.aoKa, mbco,

a H3^ bobhu OBemfc roTOBHire

cyKHo. . ^

Hay pooTy KOPinHTe ci* kohlmh?

KoHBMH 3BUKÍ» B OpaTH, B03HTHCH

Bi ropoAí» H Ha ToprH.

Tag cyTL TenepB ko^bíí, BO.au n

KOHt? N

KopoBU nacyT'L bt> saropoA^, bo.iu

B03flTi. KaMhHíi, a Konb bt.

emaHíz^ ctobt'b.

A KO.ao CTafiH'h thmt. y j\\yyvowh

yvAy ABopa nrroTOBayAHHOin.?

To xjmoo a*^b CBHueu, a kobo hcpo

Tó kypHHKT..
'

Hogy gazdálkodik ön, kedves

komám ?

Úgy, mint nálunk szoktak az

emberek
;
mvelem a földet,

tartok teheneket, ökröket, ju-

hokat, lovakat és disznókat.

Hát milyen hasznot hoz önnek

a tehén ?

”

A tehén ad tejet, túrót és vajat

és ezekbl nálunk nagyon

sok kell.
' . 'iS'.-*'

Hát az ökrök minó hasznot

hoznak?

Az ökrök segítenek megmvelni

a földet, hordani a 'mezrl

az életet és fát.

Hogy kell gondozni a marhát ?

Kell táplálni rendesen, jóllakásig

és itatni idejében.

A juh mivel fizet vissza az éiív

bér munkájáért ?

A juh tejet, húst ad .néknk,5a

juhok gyapjából pedig ppsztót-

készítünk. u/í > ^

Milyen munkát végez adovakkal ?

A lovakkal szoktam s^ntani és

utazni a városba és vásárokra.

Hol vannak most a tehenek,

ökrök és lovak ? , <

A tehenek a kertben legelnek,-

az ökrök köveket hordanak

(szekérrel), a lovak pedig az

istállóban állanak. ^ ,

Hát az istálló mellett ott az

udvar másik sarkában miféle

épület az?

Az a disznóól, mellette pedig a

tyúkól. t
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^HCHiía n;H ne yapa^e ^aKO^H no A róka nem lop-e el néha egy-

.
e^ay Kypny nan rycKy? egy tyúkot vagy libát?

OS 6o ncu oApo coKOTaT^* 0 nem, mert a kutyák éber

ABOP'B
! ,

' figyelemmel rzik az udvart.

8 . §. A melléknév.

A kisorosz nyelv kétféle melléknevet különböztet meg: 1)

olyat, mely .yalamely személy vagy tárgy tulajdonságát fejezi ki

;

ez megfelel e kérdésre: milyen? (aKin, aaa, aKoe?) péld. 3e.aeHa

Tpana (zöld f)
; 2) olyat, mely valamely tárgynak vagy személynek

hpvátartozandóságát, birtokviszonyát fejezi ki
;
ez megfelel e kér-

désre : kié? (aift, aia, nie?); péld. cecTpHH^ ajti> (testvérem rétje),

ópaTOBa xHffia (bátyám háza), üeTpoBO nepo (Péter tolla).

^

A melléknév a jelzett fnévvel megegyezik nemben, számban

és esetben.

A három nemnek megfelelen három végzete van, mely végzet

lehet kemény vagy lágy; péld.

:

Kemény Lágy

Himnem végzet Aop-Hfi (jó) Be.iHK-iö (nagy) cnn-ifi (kék)

Nnem „ Ao6p-a Be.iHK-a CHH-a

Semlegesn. » AOÓp-oe Be.aiiK-oe chhl-06

f E végzeteket teljes végzeteknek nevezzük; ezek helyett azon-

ban gyakran rövidebb alakkal is találkozunk, igy ^nÖpHÜ helyett

AoCp^B, Ippoe helyett AOpo, B^opoBHÖ helyett SAopoBi, Be.iHKÍft

helyett BeAHK'B, chhíü helyett chhb. Általában rövidített végzetet

akkor használunk, ha a melléknév, mint állítmány szerepel a mon-

datban. Péld. óni 3AopoBt ( egészséges), ellenben : SAopoBHÜ ^^6%

(az egészséges tölgy;)

A köznép állítmány gyanánt is gyakran használ teljes végzetet,

mert oda érti e (ecTB)" = van segédigét. Igy 'OH't SAOpOBMft (e) —
egészséges.

Eredetileg a melléknévnek csak rövidített alakja volt és csak

késbb, a személyes névmás megfelel eseteinek összefolyása által

keletkezeit az uj teljes végzet
;

igy CBBTa ero-ból CBBTOro, CBHTy

©My-ból CBJiTOMy. _

9. §. A melléknév ejtegetése.

A melléknév tövét az -hü (ifi) -végzet elhagyása, után kapjuk.

E thöz kell a ragokat kapcsolnunk, a következ minták szerint

:
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lÍMeHHT.

POAHT.

AaT.
Bhhht.

Tbopht.

üpeA^.

ÜMeHHT.

Po^HT.

1. Kemény ejtegetés.

^IlIC,IO GAHHCTBeHHOe Hncjio i\[Ho:«ecTB'eH.

AOp-HÍi Ao6p-a Ao6p-oe Ao6p-j^ vagy Ao6p-ÍH

Ao6p-oro
( Ao6p-ok

(ao6p-oh
Aop-oro AOp-HXB

AOp-OMy AOp-ÜH AOp-OMy AOp-HMB
=Hm. vagy PoA- Aoóp-y Ao6p-oe =Hm. vagy PoA-

AOp-LIMB Ao6p-OK) TÍOÖp-LIMT) AOp-LIMH

0 AOÖp-ÖMB AOÖp-ÖH /i;odp-MT> AOp-HXB

2. Lágy ejtegetés.

r, CHH

í

CHHL-Oro, { „ CHHL-Oro
(CIIH-eH,

CHHB-OMy, CHHL-OU, CMHfc-OMy

=Hm. vagy Po/i,. chh-io, CHHL-oe

CHH-HMl., CHH-eiO, CHH-HM'B

V. CHH-ÍH

CHH-HXB

CHH-HMB
=Hm. vagy
CllH-HMII

0 CHH-HXB

POA.

IlaieniiT. Ao6p-B Ao6p-a Ao6p-o

POAHT. Ao6p-a
í Ao6p-0'k

\ Ao6p-OH
Ao6p-a

,4aT. Aoöp-y Ao6p-OH Ao6p-y
Bhhht. =HM.vagyP. Aop-y Ao6p-o
Tbopht. AOp-LiMB AOÖp-OK) A06p-HMB
lípeA-i. 0 AO^>P-OMB 0 A^öp-ofi 0 AOÓp-OMB

Bhhht.

Tbopht.

JIpeA^.

A rövidített végzetü melléknevek részben a megfelel nem
és végzetéi fnevek szerint, részben pedig a teljes végzet alakjai

szerint ejtegettetnek. Például

:

ytnaiio e^íHHCTBeHHo ^iicjro :\íhovk.

Ao6p-H V. Aoöpk

A05p-LÍXB

AOp-UMB
—Hm. vagy Poa.

A06p-HMH

0 AOÖp-TJXT.

Észrevételek.

1 . A melléknév többes számú alanyesetének (HM6HHT.) végzete

hosszú „i“ hang; ezt a fonetikai helyesírás egyszeren „i“ betvel

Írja ki, az etimológiai írásmód szerint leggyakrabban az egyházi

nyelvbl átvett -íh ragot használják
;
elfordul még az íl, hh és i

végzet is. E nyelvtanban kezdetben mindenütt i-vel van megje-

lölve a melléknév ezen alakja, hogy a tanuló megszokhassa a vég-

zet hangjának (mety a lágyítható mássalhangzót meg is lágyítja)

helyes kiejtését.

2. A hol a melléknév töve r, k, x, betvel végzdik, ott u

helyett h teend. Péld. bg./ihkíh (nem Be.aHKHH) — nagy, bg.ihkhx'l,

Be.dHKHMH stb.

3. A teljes végzet szerint ejtegettetnek a birtokos képzvel
alkotott -ÓBB, -OBa, -obo, -gbb, -eBa, -gbo,

0
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-HHa, -HHO végzetü, úgynevezett birtokot jelz melléknevek is. Péld;

HBaHOB'B, HBaaoBoro^ IlBanoBOMy stb.

4. A közhasználatban a rövidített alakok közül csak az

eset fordúl el, mig a többi esetek a teljes végzet szerint h,

tatnak, csak az egyházi nyelvben és a versekben találják fel

rövidített alakban akkor is, ha jelz gyanánt szerepel a melléknév]

így : H Bon.aoTHBinorocB otí> ,4yxa CBBTa = És (hiszek) a Szent

Létektl megtestesült .... Azonkívül az egyházi nyelvben a rö-i

vidített végzet melléknevek csaknem teljesen a fnevek ejtegeté

sét követik.

5. Ha a melléknév fnév gyanánt áll, akkor is a mellékné\

ragjait veszi fel. Péld. .i'kcHH^in=erdész, KOponeBa^királyn
;

ügyi

szintén a melléknévi végzettel biró tulajdonnevek is a melléknevei^

szerint ejtegettetnek. Péld. }KyKOBCKÍn, jKyKOBCKoro stb. CTy/i,eHoej

CTyAeHoro stb. í

Példák. Kemény végzetnek: oraTufi gazdag, Ma.auH kicsi

CM'k.mn bátor, tbjkkíh nehéz, wierKifi könny, co.aoAKÍn édes, c.aaBj

HHH dics, beicokíh magas, TeMHtiii sötét, seuemjii zöld, jkobteiI

sárga, B[opHHií fekete, 6'kmii fehér, ^epBeHHu piros, noBHun teld

telt, AenieBMH olcsó, Aoporifi drága, *30.ziothh arany, szegénél

CKyntin fösvény.

Lágy végzetnek: Tenep^kniH-ÍM, (-hb, -hloc) mostani, paninmiE

reggeli, BenepHifi esti, B^epamniH tegnapi, Tor/i,aniHÍH akkori, KO.aH]ir;

híh valamikori, BepxHifi fels, HHatHiü alsó, nepeAHifi els, elül lev

Birtokot jelz melléknevek

:

ópaTOB^ bátyámé, cecTpim-B testvé

rémé, OTii.eBiJU atyai, AnKHiiB Annáé, baobhht> az özvegyé, öaHHT

a nagyanyáé, nagyanyai.

B-l TeMHMB na bhcokomb Hafiinmi mh

CB Ma.aeííBKH]vm BfipíiMH. He ocTaBuaiiTO ManuxB AÍiTefi cbb Ha^n

3opy ! He BÍipyö 3.mm'l uioabmb ! Aiiunna cecTpa iipidiiecja noBHuj

36aHOKB CBteoíi BOAU. He Kynyíí /i,emeBHXB ^o6otb ! Ha iuto

bLkobh Be.ziHKoro óoraTCTBa? ,d,^BHo yace ne 6Li.ao TaKB Teiuoi í\

iipeKpacHO'li noroAH. ra<i>iíi B3ü.aa iia ronoBy Aiinmiy xycTKy. Map,i

^Pe^opoBa 3arnana cbhhk) y HBaiiHiimny 3aropoAy. B,n ne MaeT'

3aanefi iiiKopu? Panímmifr Bt.TepB iipmiocHTB nacTO éc;

.3HIUKÍ1 IiapOATJ EBpOUU 3KH.1H BB IIOraHCTB'íi.
;

Ne írj piros tintával, végy magadnak feketét ! A fösvény szá

ráz kenyeret eszik. Mit keresel? Keresem bátyám kutyáját. N:

menj atyám szobájába! Az esteli harmat felfrissította a fvet és

Fordítási gyakorlatok.



67

I

éld

ná

'ka

léi

m

rö

été

Qéi

vei

I0(

ics

fák leveleit. A tegnapi zivatarban sok nagy fát széttört a villám.

Ön ugy-e Magas falvárói való ? (BEicoKoe-ce.ao.)

Ciiyxaíí CTapiüMxi)

!

IIpH /i,opo3^k cTOMa EucoKa H cTapa ^lepeuiiiíi. IllHpoKO po3-

poc.3Hca KonapH, a ko.ih Ha^a.iH /i,03p'kBaTH ei’oaU; íikí. pofi

nqe.ai, co6Hpa.iHca noA^B hmmh. CTapmm .zia3H.ziH na Aepeso h caMH

Ha'kAa^Hca h AaBa.aH MO.iOAniHMi.. ./laniB na oahh'l KonapL a'^th ne

6o jikocl 6tí> Aepesa OTK.aoHaEca, a*^b Toro 6oa./iHca,

^To y.iOMHTca. TaK-B h 0CTa./iH na hcmb ^lepeiimii, koj.h yjKe na e;íí-

.iÖMT, Aepest HXB ne (yuAO, HBaiiB HAy^H pa3B uo-npa. Aepeso, 3a-

m'Lthrb Toe H liOAyjvaBT, : niKOAa, Troóii koctoi’ph3h ob^aí^-^bí TaKÍii

CMaHH'k bpoakh^ no./i'fc3y a h oóopBy hxb. H lioafisB. YBiíAÍiaa to

CTapa ííacTyHa, iioACTyiiHaa üöab A^peBO h KasKC
:
,,Xaonae^ He ;iíí3b

Ha Tofi KOHapB, ()o saoMHTca. He bhahiub, jikb ro po3TOHMii yace

HepBarji ?“

HBaHB OAiraKO ne iiocayxaBB cTapyiuKy, em,e Bucnre uoa'íi3'B ii

KajKe: ,,Ohb ne ./10mhtch.“ yieAP-Bi CTapynjKa oToiiiu.ia Maao, jik'l

yayaa TpecKB, a oéepHysniHCB^ yBHA'í>-^p' OT./iOMaHufi KOiiapB ii .le-

aíanoro na aeMan 6e3B iiaMíiTH íÍBaiia.

HBana nocTuivia 3ac.aymeHHa Kapa, 6o iie CvayxaBB cTapiHHX'B.

H BB HHCBmP. CiJílTOMB CKaSHHO
!

,,ÍDhÍH, MOBIinyflTeCH CTappeMB

3V(

tVI

BH

m

la,

HU

0-1! ,

lí
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lai
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sz
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^aiua M

Kto Bac-B, cimbho jiioöiitb

Kto BacB, jíBth, Bce rojiyöiiTB,

Kto cTapaecH o BacB

BeanpecTaHHo, bb KanyTiBifi nacB?

MaMa Baina ,q;opora,

/toöpa, Miijia, aojroTa

!

liTO B'i, Koaiiicpi'. Hac'i. nci.iii.iniO,

ItTO nacB irhciicíi itaöaB.imo,

Kto naM'i. Ka"/Ko cuanonKii,

IVko ;iao na.M i, iirjiyiiiKii V

Ma\ia naiiia /lopoiTi,

/fofípa, .Miijia, nojioTa

!

ivTo, Kojiii ni.i iiia.ToitJiiinii,

Heiiocjiyiimii ii Jihuiinn,

Xo;piT'i. m, cMyTKy ii '.Kypdl'.,

C l. 'mvivKiiM'i, '.KaJíOM'i. na ayiiil. V

Ma.Ma naiiia .'lopooa,

/I,of)[)a, Mii.’ia, nojioTa !
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H/ieHbi Me/iOBtsecKoro rt/ia.
|

^e^OBi^ecKoro pasi. noBa.AH.aHca iiaA^* hto |

OHH ToatKO nepcBy c.ayaía,Ti). „He óyACivie 6oai>me xoahth, roBopaTB
|

norn, naií xoahtb caMoe nepeBO^‘. ,,He óyAene poHTH, roBopaTB
|

pyKH, Hat poÓHT^ nepeBo''. „Hto ,a sa AypHKi>, roBopHTí> poTO), hto ’?

a KopMaio nepeBO“.
|

Taai. Bci naeHH OTKasaanca ot^ cayjKÓH. Hio-ate BHniao h3b í

cero ? Bei naenn nanaan caaóiTH, Bce TÍao Hscoxao. TorAa ohh

noposyMian, hto ne Aoöpo BaAHTHca, ho iiOMaraTH APyrT>-Apyry, h
'

noTOMy npHHaaHca APy™o pooTi h CHOaa OKpinnaH h bh3ao-

poBian.

Beszélgetés.

— A test részeirl. (Vagy: Az orvosnál.) —

IIIto BacTb oaHTB ?

,4yJKe’ML caaTJH. Haexo aoAoea Mna

oaHTB, iic roAeiiB cmb cna™,

nacTO upoyAacyca, bx. yxaxz

rynHTB, pynu h ho8u MHoropa3x>

saTepnnyTB.

Maexe annexnxx*?

HixX), He Maró. xKo.nydon'o, ai^B (m

BCe nOBHHH UBTj !

YKaaíixB H3unz

!

BHHíy, mxo h ayöu BaniH Ay^e

noryHanca, cosixyio Banx.,

Aanxe coi 3anpaBHXHH0BÍ 3y6n

!

1J,H öijaH BLi AHKoan XBopi?

HeAaBHO, A^a xhjkahí xony,

uejjeeo Ha oaiao, AysKe’ML Kam-

aaBX. H spydu Ha oaian
;
ho

icaniear> y.JKe nepecxaBX», xenept

aHHiB BX» ecpmampz mxocL rpiJ-

36 Ha.

I],H 3BHKaH’CXe MHOrO rOBOpHXH ?

Oh, 3bhkx>, 6o 3Haexe, ynHxeaLOBH

BX> lUKoai MHoro xpea roBopnxH.

'

Mi fáj önnek?

Nagykn gyenge vagyok. Gyakran

fáj a fejem, nem tudok aladni,

gyakran felébredek, füleimben

zúg, kezeim és lábaim sok-

szor megzsibbadnak.

Van étvágya?

Nem, nincs. Gyomrom, mintha

mindig tele volna.

Mutassa nyelvét!

Látom, hogy fogai is nagyon

megromlottak, ajánlom Önnek,

csináltasson be magának uj

fogakat

!

Volt-e ön valamikor beteg?

Nem régen, vagy két hete an-

nak, a hasam fájt, nagyon

köhögtem és a mellem fájt
;
de

a köhögés már elmúlt, most

csak a torkomban valami rág

engem.

Szokott ön sokat beszélni ?

Ó, szoktam, mert tudja, a tani"

tónak az iskolában sokat kell %

beszélnie.



BaM^B He CB060AH0 MHoro h /ijme

ro^ocHO roBopiiTH

!

Ta HKÍn A^CTe mh^V

HiHKoro ^tiía BaM'B TeuepL ne

npeAHHniy. Ho óy^eTe KynaTHca

B^ CO^HHOii BOA^]^; 'J^CTH HaCTO H

> Hapa3i> He mhofo^ hhth naiieHKH

He BO^LHO H BHHa ^HHIL AT^Ke

MaAO, pano h B6Hepí> oómhth

rpyAH H HorH CTyAenoio boaok),

H MHoro He TpyA'iiTCH

!

A KO^H MHH romosa O^HTI., AH-He

BO^LHO 6h nÍHBHIl,Í HpH^OMTH

Ha laem ?

to He BO^LHO ! Ahhil óyABTe

CHOKOHH'fe. Teupe^lHBOCTL, CB'fe-

miii BOBAyx'L H Aoöpoe nponn-

TaHLe óo^tme ctohtb, hkb nia-

BHU.'fe.

Ko^h Hyatiio mhí oiihtb npiüTH

!

3aBTpa a BacB Ham,HB^ro, yAtTe

AOMa

!

Önnek nem szabad sokat és na-

gyon hangosan beszélni.

Hát min orvosságot ad nekem ?

Semmiféle orvosságot most nem
Írok el önnek. Hanem fü-

rödni fog sós vízben, enni

gyakran és egyszeire nem
sokat, pálinkát inni nem sza-

bad, bort is csak nagyon ke-

veset, reggel és este meg-

mosni mellét és lábait hideg

vízzel és sokat ne dolgozzék !

Hát a mikor a fejem fáj, váj-

jon nem szabad-e piócát tenni

a nyak (am) ra ?

Nem, az nem szabad ! Csak le-

gyen nyugodt. A türelem,

friss leveg és a jó táplálko-

zás többet érnek, mint a

piócák.

Mikor kell ismét eljönnöm?

Holnap én látogatom meg önt,

legyen otthon

!

10. §. A melléknév fokozása.

Ha a tárgyakat valamely tulajdonságukra nézve összehason-

lítjuk, az egyiknél nagyobb -ííiértékben találhatjuk fel azt a tulaj-

donságot, mint a másiknál. Péld. az egyik ház lehet magasabb,

mint a másik, s ismét valamely ház lehet a legmagasabb több

összehasonlított ház között. A tulajdonság ezen mértékét a mellék-

név fokozásával fejezzük ki. És pedig három fokot különböztetünk

meg, u. m.

1) alapfokot (noii05KHTe.^LHa CTeiieHi.) péld. KpaciiHii (szép),

2) középfokot (cpaBHMTe.ii.ua „ ) péld. Kpac-?ítm (szebb),

3) felsfokot (iipeBOcxoAiia
,, ) péld. wfMÜcpac-^^u'A (legszebb).

A középfok képzje -mí, -laa, -uíog vagy mc,

vagy -uihiiiü, -müma, -iöinuoc, vagy -uirme.

A -luiü képzt azon melléknevek kapjálv, melyeknek töve egy
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mássalhangzóval végzdik, -múmiü végzetet pedig azok, melyeknek

töve végén több mássalhangzó torlódik össze.

Például

:

CTap-Hii (öreg), CTap-inifi (öregebb),

mo,ioa-hh (fiatal), MO^OA-mift (fiatalabb),

TeMH-HÍi (sötét), TeMH-inniÍH (sötétebb),

acH-HH (világos), acH-’kfimifi (világosabb).

Némely melléknevek felveszik úgy a -miü, mint az -uüuiiü

képzt. Péld. KpacHHH (szép), Epacniin és Kpacírkiiíiiin (szebb), mh-

auH (kedves), MHaLmift és MHa-kimiH (kedvesebb).

A következ melléknevek a középfok képzje eltt kihagyják

a t-ok végzetét : bhcokíh (magas), Bucmin (magasabb), rayoKifi

(mély), rayffliH (mélyebb), niiipoKin (széles), niMpniiii (szélesebb),

AaaeKin (messze), (messzebb), aermn (könny), aeruiifi

(könnyebb), HH3idn (alacsony), HHSniin (alacsonyabb), ysKÍft (szk),

ysniÍH (szkebb), roptKin (keser), ropLniin (keserbb, rosszabb).

A középfok mellett a jelzett fnévvel összehasonlított névszó

vagy birtokos esetbe (poAHTeaLHEin) teend vagy pedig, ha eltte

BKB vagy neJKean kötszó áll, alanyesetbe (nMeHHTeubHLíii). így i;ep-

KOBL BHcma xnajM (a templom magasabb a háznál) vagy ii,epK0BL

BLicma, BKB xHaía.

A K, ffl után -Mbiíh helyett -anuiiii-t találunk. r.ay6oKÍn

—

MyiniH és r.ziy6o^aninÍH,BHCOKÍH

—

bhciuíh és BHCOHarniH, 6^h3kíb—
6.iH3niit és 6.iH3KaHniÍH.

A felsfokot többféleképen képezhetjük :

1. Ha a középfok elé naíi- szócskát teszünk. Péld. iiaucTapmifi

(legöregebb), HaHBHcniiíi (legmagasabb). A felsfok képzésének ez

a leggyakoribb módja.

2. Ha az alapfok vagy a középfok elé a caMufi, caMa, ca.M0

(caMoe) névmást tesszük. Péld. cana Kpacna pyjKa (legszebb rózsa),

caivia itpacnia (legeslegszebb).

3. Ha az alap- vagy középfok elé npe- vagy Bce elragot te-

szünk. Péld. npecBBTUH (legszentebb), npeAOÖpuH (legjobb), iipeitpac-

111j fi (legszebb).

4'. Néha a középfok teljes alakja is kifejezi a felsfok értel-

mét, ha az összehasonlított névszó nincs kitéve. így -aMaiiiin po-

AaKB legközelebbi rokon.

5. Ezeken kivl körlirhatjuk*még a felsfokot a Ayato (na-

gyon) iiaATO (túl), OMALiíO (ersen), tbjkko (nehezen), határozószók
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vagy a CTpaKi. (borzasztó, félelem) fnév által. Péld. ,41^^

(nagyon jó), CTpax^ b6.zihkíh (borzasztó nagy).

A fokragozott melléknevek úgy ejtegettetnek, mint az egy-

szer melléknevek.

A következ melléknevek rendhagyóan fejezik ki a fokozást

:

AOpufi (jó) .ay^niiii (jobb) iiaH.ayqniÍH (legjobb)

,,
(.ainHH, jó) yilinniifi

( ,, )
Haflwi^kniniH

( „ )

3.ziHfi (rossz) roptuiin (rosszabb) naHroptniiH (legrosszabb)

,Ma.auH (kicsi) Menbniiii (kisebb) HafiMeHLinm (legkisebb)

Fordítási gyakorlatok.

Hama 0.aeHa CTapma, bkb Barna Mapa. Moh CTapniiö paTi.

BHyHHBca 3a yHHTeaa. Cece cyKHO HopHiiínie ötb Toro, EOTpoe’cTe

MH^k BHepa noKaaoBaan. Cpkpo Aopormoe, bet* ateakso, ho ate.ak30

noaesHkHHioe. YHeimH HoaoBkEB oóuEHOBeHHo CMHpeHHkHniin, bei.

HeyEifi. IlecB BkpiikfimiH, beb MaHEa. YEaJEH mh nailEopoTniy ao-

poi7 AO Banioro ceaa ! Tnca r^yónia, beb Yhib, ho HSBBckxB

yropcEHXB pkEB HaHrByómit h i HafiniHpniiH. Ha ropaxB CepeAHBii-

CEHXB poAHTCB AJ^KO Aoópoe BHHO. Bb u,kBon Yropnj,HHk He AÖCTa-

neTe Bknmoro ! IIoBaBHepa uBa y nacB CTpaxB BeBHEa ypa. II

HancTapnik .aiOAe iie naMBTaiOTB na oBbmy.

Ki idsebb, ön-e vagy nvére? Nvérem fiatalabb tlem, csa-

ládunkban a legfiatalabb. A mi házunk magas, de a szomszéd

háza magasabb. Ma kellemesebb az id, mint tegnap volt. A bor

jobb és egészségesebb, mint a sör. A viz a legegészségesebb ital.

Nyárban hosszabbak a nappalok, de az éjszakák rövidebbek. Melyik

hónapban legrövidebbek az éjszakák? A tiszta arany a legsúlyosabb.

PoayiMHblH OTBtTt.

Eabhb poayMimfi xbobhheb, BcerAa CTapaBCB xoponieHLEO o6-

AyMaTH TO, HTO rOBOpHBB. Pa3B XOTkBB HaAB IIHMB lIOIliyTHTH CTap-

iiiifi yjKe, iio AaBGEO ne TaEB yMiimíl x.ioiieii,i), h EaiEC : fiyeiuB

llBaiie! Bck Tce 30»yTB poByMiiuMB xBOini,eMB, to^eb CEaacH mhIi,

i’AO ecTL Boi'b, a b To6k AaM'f» bcbheoc bGboeo.

— A B Bai\iB AaMB Tpii bOboeb, eoab bij Meiik CEajECTC, tac

Bora Hc ccTf.

!
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— My^po ! KaaaB^B y^iHTe^L, kotphh upuc^yxoBaBca TOMy po3-

roBopoBH, H noAapuBB IlBaHOBH aa yMHLifi otb'Étb naTt a6.aoKB. Ilpn

TÖMB ÖHBB H Apyrifi X^OHMHKB, KOTpHH H IIOHaTH H6 MÜBB, 3a MTO

yanTe.iB XBa^HTB llBana h mto xaKoro yniíoro öh.io bb er otb^Lbíí.

ToMy pocTO^KOBaBB yMHTe^L, MTO ne ecTL TaKoro Mátéra
,

r/i,e 6r hc

ÖL1.10 Bora.

MtO HaHMHJltHUie ?

HaiiMH.i'É.fiiiia po^Ha xaxa,

OxHima CBHTa mghB
;

Bt> i:a;K/T;ÓM'i, Bii'/Ky cBoro dpaxa,

Bx> ^T,oporofi mhB ox^iiihB !

XoHy jKiixn II y:\iepxii

Bb Haiuóíi MiLiii poj^nnB,

II xoíi 3bóhx> npn cMepxii ^3"xn,

Hxo H MyBB BGCb bBkx. bx. cgjiB 1

f

. flKt öyflywT-b xumbi ?

Xhf.h óyAyioTB H3B ^epeBa, h3b KaM-fena, naii h3b paraBi

(KBpnHMen). ^^^PCBany XHSKy y^yíOTB naoTHHKH, a icaM-feKny Myp-

MHKH. lIpejK/i,e Bcero K.ia/],yTB <^yH/i,aMeHTB. Ha <^yn/i,aMeHT'ii bubo-

AHTB CT'feHH. KoaH ctííhh BHBe/i,eHH, TO Kaa/i,yTB Ha iiHXB Kpuiiiy.

Kpunia MOHce 6 i,ith h3b co.ziomh, h3b Apa-HHU,!,, h3b aepeiiHiiL

H^M H3B Ö.iaXH. líoail yJKC H3B BOHKy AOMB I’OTOBB, 'j'or/i,a euj,c

H30AHy ecTB pooTM MHoro. IlaAO noK.iacTH iiaAHMenTu, riocTaBMTH

IieaH, BHBeCTM KOMCHH (Tpyöbl), naB'íiCHTH /l,Bei)H,‘-"BCTaBHTll ÖKHa, 3a-

BaKOBaTH M BHÖ-feaHTM CTÍKBI.

Ha MaaKOBHCToíl 3eMat xHJKy 6y/i,OBaTH hc cbooaho, h6o Mypn

öuaH 6h MOKpH, H Tana xnata ne a^opoBa.

H Tor^a He a^opoBa xHaca, ecaH ona cctl /lysKC HH3Ka, a ÖKiia

MaaeiiBKH, HÖo BB TaKoíí xHHct HC CCTL /i,ocTa B03Ayxa CB^SKOrO.

He H TO, ecaH aHniL e/i,Ha KOMiiaTa cctl bb xhhc'Ií
;
h6o

MHOl'HMB BB C/l,HOH KOMHaT'Ji ÖblBaTH — IIC 3/I.OpOBO, Taíí HC CCTI. r/l,C

A'ívj’H XBoporo H.IH roc'Ra, ccan .ihhib c/i,Ha icoMiiaTa cctb !

Koan xMHca concpiiieimo roTOBa,, to iipnaojjyTB cBaipeimiiKa m

JIOCBaTHTB HOBIlil Öy/l,HHOKB.
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Beszélgetés.
— A ház és a lakás. —

CjaBa iHcycy XpncTy

!

C^aBa Ha b-ékh!

U,H AOMa naHi> raB^a?

Oh AOMa, uponiy, 3aíÍA'í*Tij!

A rasAHHH r^e e?

saropoA'fe.

JJ,H Mory saBecTM kohh y cTannio?

MoaceTe, CTanHH nopojKHH.

yKaSKiTTb mhí hhbhhii,ío !

Aaa6 e
;
Ta na ihto ?

IIpHHéc^ 0ML CB-ifemoe HHBO, Ta HO-

^03Ky y HHBHHUK) !

Tag e MeHLHia cecTpa Barna?

Bt» KyKH-h.

A CTapmin 6paTi» BamT> ah AO^a?

Tyn e, bt» coc^ahoh KOMHaT*]^. Te-

uepB ate ciíiAanTe ! Th me ch-

HHKy sanpii AsepH, h OTBOpB

OKHa

!

A coc^AHa xHaca ma. ?

CoC^AHa XHJKa, TO B.iaCHOCTB MO-

.^oAHioro mypHHa Moero HBana

Bopnoro.

n,M He M05KT> 6w y BacT. BtiapeHAO-

BaTH eAHy KOMHaTy^?

M0.'íKT>, HO ^HHIB CT> MeÓe^TBOMI,.

lí K0.1BK0 Tpeóa H.aaTHTH?

,4eCHTB KOpOHT) Ha M'hCHAB.

11 HKy Me6e.aB AOCTane ho^obííkt,?

IToCTt>.aB, CTO.a'B, HOTHpH CTÓ^AÍí,

IIIH>OHepT> H AHBaHT».

A ^aMiiy He a^-AJtt*?

IMí'fb
;
HO AOCTaneTe iiÖACBtHiiHKB.

A K'j'o 6yAe íviecTH h iiopam'H

KOMJiaTy.

O^ymuMAii, OHa 6yAC toiihth y

iHUBry (iieBB), oiia 6yAe uhcthth

Dicsség Jézus Krisztusnak

!

Dicsség mindörökké

!

Otthon van-e gazd’uram ?

Ó, itthon, kérem, jöjjön be !

Hát a gazdasszony hol van ?

A kertben.

Bevezethetem-e a lovat az

istállóba ?

Lehet, az istálló üres.

Alutassa meg nekem a pincét

Itt van
;
hát mire ?

Hoztam friss sört, hát beteszem

a pincébe.

Hol van kisebb nvére ?

A konyhában.

Hát idsebb fivére vájjon itthon

van ?

Itt van, a szomszédos szobában.

Most pedig üljön le ! Te pedig

fiacskám, zárd be az ajtót és

nyis’d ki az ablakokat

!

Hát a szomszéd ház kié?

A szomszédház, az az én fia-

talabb sógoromnak Csórni Iván-

nak tulajdona.

Nem lehetne-e önnél kibérelni

egy szobát ?

Lehet, de csak bútorral.

És mennyit kell fizetni?

10 koronát egy hónapra.

És milyen bútort kap az ember ?

Ágyat, asztalt, négy széket,

szekrényt és divánt.

Hát lámpát nem adnak?

Nem
;
de kap gyert^^atartót.

És ki fogja seperni és takarí-

tani a szobát ?

A szolgáló, fog fteni a kály-

hába, fogja tisztítani a ci-
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TonaHKH Tan Bo^y ona öy^e BaMT» pt és fog hordani önnek

HOCHTH. vizet.

Ta npomy ^aiÍTe mh luion^ ! Hát, kérem, adja ide a kulcsot

!

11. §. A névmás.

A névmás oly szó, mely más névszót helyettesít, hogy en-

nek megnevezése nélkül jelentményére célozzunk. A névmás lehet

:

1. Személyes névmás (Hmmoe M^CTonMenie), mint: a (én), tli

(te); OHT> (), MLi (mi), BH (ti), oim (k).

2. Mutató névmás (yRasaTeaLHoeMtcTOHMeiiie) mint: cen vagy

cecL (ez), Tofi vagy tott. (az).

3. Birtokos névmás (IlpnTajKaTeabHoe M'íiCTOHMeuie) igy : moh

(enyém), tboh (tied), cboh (övé), nam^ (mienk), Bauii> (tietek).

4. Kérd névmás (BonpocHTeaBiioe MÍiCTOiiMcnie) igy : kto V

(ki?), HTO? és lUTO? (mi?).

5. A kérd névmások vonatkozó névmásokul is állhatnak

(OTHOCHTeuLHoe MÍiCTOHMenie) KOTpuri, KOTpa, KOTpoc (a ki, a mely,

a mi), KTO (a ki), iuto, hto (a mi).

6. Határozatlan névmás (HeoiipeA^fe^enHoe MiiCTOMMenie) így

:

^aKTO (valaki), hhkto (senki), bbcl, bch, bcc (minden).

A személyes névmás ejtegetése.

Bncao e^niiCTBeHHoe.

I-s személy . 2-ik személy 3-ik személy

PIm. íi (én) TLI (te) ÓHT. ona OHO ()

Po/i.-

Mene )

„Ha
)(enyen.) Teöe (th) (tied) er ek er (övé)

JlaT. MGHíi V. mhK (nekem) TeóP V. ToöP (neked) GMy eri GMy (neki)

Bhh. isiene v. mhh (engem) Tede V. Ta (téged) er K) (eP) OHO (t)

Taop. MHOK) (általam) TodoK) (átlalad) HMTí GIO hmtj (általa)

npeA. 0 MH'k (fellem) 0 TedP (felled) 0 IléM'I. OHH 0 HM-L (felle)

Bncao MHoatecTBCHHoe.

lÍMeHHT. MR (mi) BH (ti) OHH (k)

Po/tHT. nacT> (mienk) BacT> (tietek) HXT. (övék)

naMT* (nekünk) BaMT> (nektek) víM'h (nekik)

BnnuT. nacT) (minket) BacT> (titeket) HXT» (ket)

Tbopht. iiaMH (általunk) BaMH (ál-talatok) HMH (általok)

Jlpe/i,./i. 0 nacT> (fellünk) 0 BacT. (felletek) 0 MaxT. (fellük)
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Visszaható névmás,

Po/i,HT. ce6e=önmagáé

^aT. ce'fe V. co6'fe=önmagának

Bhhht. ce6e=önmagál

Tbopht. co6oK)=önmaga által

IIpeA^. 0 ce'fe v. o co6'fe=önmagáról

A személyes névmással gyakran össze van kötve can-B, caMa

caMO (maga) névmás, igy a caMB (én magam), mh caMH (mi ma-

gunk) stb. Ennek ejtegetése a következ:

Bncao e/i,HHCTBeHHoe. Bacao mhohi.

ÜMenHT. caMB cana caMO (maga) CaMH

Pociit. caMoro caMOH (oi) caMoro CaMHXB

,Zl,aT. caMOMy CaMÖH caMOMy CaMHMB

Bhh.=Hm. vagy PoA. caMy caMO =Hm. vagy PoA.

Tbopht. CaMHxMB CaMOK) CaMHMB CaMHMH

ÍIpeA'/i. 0 CaMOMB 0 CaMÖH 0 CaMÖxMB 0 CaMHXB

Ezen ejtegetést azonban csak akkor használjuk, ha e név-

más a személyes névmás valamelyikével összekötve fordul el, mi-

kor pedig önállóan szerepel, akkor e teljesalakot veszi fel? caMHH,

cana, caMoe s úgy ejtegettetik, mint a melléknév.

Észrevételek.

1. A személyes névmásnak az egyes számban van rövidített

alakja is; így:

MCiie helyett MHB vagy HB,

Tce T)I

mchíí MH'fe vagy MH

Te'k
>5

TH

MHOK) MHOfl ,, MHOBB

cro
5 J

ro

CMy V My

COÓÍi CM

Péld. ,3^an mu Ma./io bO/1,TiI ! Adj nekem egy kis vizet ! B rnit

ne noB^MB iipaB/i,y. Én neked nem mondom meg az igazat, il My

AaMB. Adok ^n neki! Hayny n ro. Megtanítom én t! ak)-

ÖHim, ro? Szereted-e t?

Ezeket a rövidítéseket rendszerint párbeszédben szokás hasz-

nálni és pedig fképen akkor, ha egy tagú szó után áll a névmás.
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2. A második személy névmás az udvariasság kifejezésére

is szolgál így: bh annyit is jelent, mint ön, kegyed. Baci»=önt stb.

3. A 3-ik személyes névmás, ha elöljáró áll eltte^ még egy

H bett vesz fel. így : k-l eny helyett ei> hcmj ( hozzá), cte» hmm

helyett cl hhmh (velk) stb.

A mutató névmás ejtegetése.

B 1IC.ZIO e^HHCTBeHHOe. BhC.Z10 MH03K.

PImgeht. cefi cia V. ca cie V. ce (ez) ct V. cíh (ezek)

POAHT. cero cet V. cefi cero CHXL

4ai. ceny céfi ceny CHML

Bhh.=Hm. vagy PoA- CK) V. CÍK) cie V. ce CHXL vagy C'k

Tbopht. CHML cero CHML CHMH

IIpe^.a. 0 CéML 0 céfi 0 CeML 0 CHXL

Bhc.^01 CAHHCTBeHHOe. Bncao mhoík.

ílMeHHT. TOTL V. TOfi Ta TO (az) T'k (tíh) azok

Po^HT. Toro TOt Toro TBIXL

4ai. TOMy TÖfi TOMy TBIML

Bhhht. TO ro V. TOTL Ty TO THXL vagy T'fe

Tbopht. TBIML Toro THML THMH

IIpe^.z[. 0 TÖML 0 TOH 0 TOML 0 TBIXL

Észrevételek.

1. A köznép a mutató névmás hangját gyakran ,,BO^^-nak

ejti ki, így:

cero helyett CBoro, ceny helyett CBony, ceio helyett cboh vagy cbobl.

2. Közelebbi rámutatásnál a kisorosz megkettzi a cefi és

TOH mutató névmásokat; így:

cecB, ceca, cece (ez), ceck (ezek)

TOTL, TOTa, TOTO (az) TOTBI Vagy TOT'k (azok).

A birtokos névmás ejtegetése.

HMeHHT. MO-ft MO-a MO-e (enyém) MO-H (enyémek)

POAHT. MO-ero mo-e'h MO-ero MO-HXL

,4aT. MO-eny MO-éfi MO-eMy MO-HML

Bhh.-=Mm. vagy PoA. MO-ro MO-e MOH vagy MOHXL

Tbopht. MO-HML MO-ero MO-HML MO-HMH

IlpeA^. 0 MO-CML 0 MO-éfi 0 MO-eM'B 0 MO-HXL

Éppen így ejtegettetnek a többi birtokos névmások is.



— 77 —

Észrevétel.

A birtokos és tulajdonító esetet megrövidítve is használja a

nép; így Moero helyett Moro, TBoero helyett tbobo, CBoero helyett

CBoro, Moe.My helyett MOMy, TBoeny helyett TBOMy, CBoeny helyett

CBOMy.

A kérd névmás ejtegetése.

HMeHHT. KTO? (XTO) ki? MTO? (niTO, mo)
/

mi ?

Po^HT. Koro ? kié ? Moro? (Mer) mié ?

,4aT. KOMy ? kinek? MOMy (Meny) ? minek ?

Bhhht. Koro ? kit? MTO (niTO, üt)? mit ?

Tbopht. KHMT.? kivel ? MHMT.? mivel ?

IIpeA^. 0 KOMT. kirl ? 0 MeM^? mirl ?

Észrevételek.

1. E kérd névmást csak az egyes számban használjuk, mig

a többes számú kérdések (kik? mik? kiké? miké? stb.) kifejezésére

KOTpuH, -a, -oe (melyik?) szolgál. Ez utóbbi pedig nemkülönben

aKÍfi, HKa, jjKoe (milyen?) úgy ejtegettetnek, mint a megfelel vég-

zet melléknevek.

2. E határozatlan névmások : ktocb (valaki), niTOCt vagy

HTOCB (valami), ;i,aKTO vagy (r)^eKTO (valaki), ^aniTO (^a^To) vagy

(r)/i,eniTO (valami), hheto (senki), ktojab (bárki), a kto és niTO ra-

gozását követik, így :

KTOCL valaki KOrOCL valakié, valal

AaKTO AaKoro
j)

HHKTO senki HHKOrO senkié, senkit

KTOÖyAB bárki KoroóyAB bárkié, bárkit

MTOCL (üitocb) valami MOrOCT) valamié

HHMTO (hhüito) semmi ÜHMOrO semmié

KOlViyCB senkinek stb.

/taicoMy
y> >}

HüKOMy senkinek
>

)

KOMyöyAi. bárkinek

MOMyCB valaminek n

HÜMOMy semminek

3. A Mifi (^efi), ^íe, Mié, (kié ? mié ?) úgy ejtcgctend, mint a

ceii, cíe, cie.
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A határozatlan névmás ejtegetése.

^ÍHC^o eAHHCTiieHHoe. Hhc^o MHOat.

Hmghht. BGCB BCB BCG (minden) BC'Ii (mindnyájan)

POAHT. Bcero Bcek Bcero BCÍiXB

,4aT. BCGMy BCéíí BCGMy BC'fiMB

Bhh.=Hm. vagy PoA- BCK) BCG :^Hm. vagy PoA.

Tbopht. BCiiMB BCGIO BC'fiMB BC'íiMH

IIpGA^. 0 BCéMB 0 Bcéfí 0 BCéMB 0 BCfiXB

A melléknevek ejtegetését követik a következk ; BcaKiíí, -a,

-oe mindenki
;
h'^cko^bkíh, -a, -oe néhán3^

;
Kaa£/i,Ejfi, -a^ -oe mindenki

;

HkKÍi% -a, -oe némely és hhíjiI^ -a, -oe másik.

Fordítási gyakorlatok.

Kto TaMi. H/i,e? To moit paTi,. Ky^a ohí. cnkniHT'B? my-

pHiia CBoero. I1,h HHTaBTb ecB moio KHiiry? b Bamy KHHry’me

He HHTaBi>. Otí> Koro tli /i,ocTaBi> TOTy raaeTy ? Otb BKorocB xbouhb.

He cnosiiaemfc er? Hítb, b cb hhmb He roBopiiBB. Bb toh raserk

MHoro HOBOCTeií. TaKy b HOBHHKy BBOBio HHTaTii. Kto iienpaBAy ro-

BOpHTB, TOMy HO B^pyiOTB. Bory MOBHCB^ a CaMB Tpy/I,HCB!

Bcbkíh HapoA'B Mae cboh oÓHHaH. T^e e 0.^eHKa ? Oua 6u,aa cb naMH

BB 3aropo/i,'íi. H/i,tTB 3a neio h noB'ksKBTe^ jKe b iia hd HeKaio. Híb

TO ManiHua h6/i,b okhomb? To mob MauiHHa. Kobbko KoniTye totb

MamHHa? Bcero biihib cto 30botuxb.

Ki ül ott ? Nvérem, Anna. nagyon beteg. Eredj beszélgess

vele! A fösvény senkinek sem segít és senkit sem szeret. Isten

minden embernek atyja. Minden nagyobb faluban van templom s

mellette iskola. Vigyázz magadra ! Higyj nekem ! Mi sem nektek,

sem nekik nem hiszünk. Elttünk a falú. Már látom házait. Én

mindig csak a magam mezején szántok.

Bori).

CörB ecTB iiaiiiB Otoiib, iianiB Fochoab h CoTBopHTe.iB. Mh
BC'Ii Er /vl')TM. BörB gctb BccMoryiiÚH, npeMyApwH, HaiayBuiiíí. Ohb

COTJíOpHBB CbTtB H BC'íiXB IiaCB. OlIB HBMB BCHBOTB H 3^0-

poBBO. BociiOAa Bora bma'Iítm ne MOBceMO, no Er bhahmo na

3CMBH H na ne'íi. Boj'b eAHHB 3iiao, Bce, hto 6i.i.ao, cctb h 6y-

AG. OüB 3iiaG, MTO H Ha 3GMBH. OlIB BHAHTB
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/i,yiny iianiy h siiae, ^to JKe^aene h ^to ^'fe^aene. Cokotímcs 6tte>

]^p'£xa^ 6o rpf>xoMi, nporH’ÉBaeMe Bora na ce6e. Borr> no^acTL HaMi>

CBOio ^acKy, xopoHHi'L Hací» oTTb 3^oro H HanpaB^íie nac^ iia /i,o6po.

Mu /l,Oil3KHH MO^HTHCa KT» BOPy.

Bora jiioójiio, Bora 3Haio,

Er Bcer^a B'h cep7i;ii;t Maio,

Ct^ BoroMií Bcer/i;a íkhth,

Er BOJiio Bce TBopirrn,

,

Beszélgetés.

— A vendéglben. —

ripomy BacB, noBÍiJKtTe mh, r^e

MOiK'L Aoöp^ib M A^nieBO ob-

AaTH ?

Taivir., B-B Tfí rocTHHimi^'li, Korpa

KO.ao nonmi e

!

4aKyK> (B.raro/i,apio).

Bhmb Mory Ba^r. noc./iya{HTH?

üpHHec'bTB MH Kapry!

Tyír e, ii3B0.iLre ! ÍKe^aere-.iH OHBa ?

II'liTB
;
HO BMaLio nB*/iHTpa liiioro

BHna.

A Ha oliAB HTO 3aKa5Kere?

lípoiny no.rnBKy, mhco nacoiiio h

noBeHHuy.

ÜKy neHeHHHy npHHecTH, 6o e re-

^HTHHa H nenena KypHn;B.

rípHHec'brB TCMaTMHy! Ha BOBepro

iKua^Lre mh uoHcny KypHU,io w

UHporn !

X.10ÜMHKB, OTHeCH CeCG IIHCBMO Ha

iiorary

!

KoMy /i,aTK imci.MO?

CaMOMV iioiiíTapcBB !

II,n Jíc BH/víiBB eci) Jiíi y.anivíi Mnn

B03B V

BMA'hüB^ iipoiiiy.

Ct» khm'i. ronopirrr. c.^yra?

C/r. o/i,iiM!vrr. bobkom'b.

Kérem önt, mondja meg ne-

kem, hol lehet jól és olcsón

ebédelni ?

Ott abban a vendéglben, mely

a posta mellett van.

Köszönöm.

Mivel szolgálhatok önnek?

Hozzon nekem étlapot

!

Itt van, tessék! Kiván-e sört?

Nem
;
de iszom egy félliter fe-

hér bort.

Hát ebédre mit rendel?

Kérek levest, húst, babot (pa-

szulyt) és pecsenyét.

Milyen pecsenyét hozni, mert

van borjusült és sült tyuk.

Hozzon borjusültet. Vacsorára

készítsen nekem tyuksültet és

derejét

!

Kis íiu, vidd el ezt a levelet a

postára ?

Kinek adni a levelet?

Magának a postásnak.

Nem láttad az utcán szekere-

met ?

Láttam, kérem.

Kivel beszél a szolga?

Egy katonával.
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H/i,h npHOH^B ro cro^a ! A tij

COKOTH böb-l!

IIIto po3CKaateTe, nane?

PlBaHC, TLi He ro^OAeHL? Hah y

KyxHio, TaMT» BHnBeniB Aeu;H BHHa,

Tan AOCTaiienii) x^'lia h ue^e-

HHHH !

n,H Bce yjKe bb nopHAicy?

üponiy, jme Bce totobo!

n^aTHTH

!

,4HKyBo! Ha SAopoBbel

Eredj, hívd el t ide ! Te pe-

dig addig rizd a szekeret

!

Mit parancsol, uram ?

Iván, te nem vagy éhes ? Eredj

a konyhába, ott kiiszol egy

deci bort, és kapsz kenyeret

meg pecsenyét.

Minden rendben van?

Kérem, már kész minden !

Fizetni

!

Köszönöm ! Egészségére!

Um Hy/iM Bbi Aopt ;uoAe . . .

(Népdal.)

II,H ^lyaH BLi ,T;o()pt .iio,T;e,

Hkt. ca 3aau;B Mae ?

y HOMH ca Hanacye,

A Ba;eHB ca xoBae.

Ah TaMi) óhij ca nsxoBae

B'l 3ejreHÍi TpeneTKii,

Iljíe CTiD'l^jiHiiKi, ’V[ojro,i;eHbKHn,

EynyAiiTT. ro óttii.

H,T;e cTptaaiiKTj MOJio;i;eHbKHfi

Hiixae a3ÓyKy

:

IIoMoaai MII iiane Eoa:e

CTptjIHTH jio ÓOKy.

51 BbICTp'jíiJiaBT> COpOKT> KyjII>OK7>

H nopoiUKy cnaj^,

Taíi He eadnBT) rpn 3aau;lj

Hepe37> yBCK) airny.

Komy íviaMKO . . .

(Népdal.)

Ko:Nr5^ MaMKo KOMy

Komyjiimio niienib ?

Toö'h cbiHKy, Toóii,

Eo ;i;o BOÜHbi íi;j,emb.

MaMKo Moa Miuia

FM'b a xjit.ö'b KO.MiicHbin,

Eo a MaMKO Hoiiry

EtapcKÍn i\[yH,T,yp'j. CB't.Tai.rfi.

He miil et> MaMKo,

ToHKHMII HIITKaxMIi;

He iipiiJiiiBaíí e'ii,

JtpoÓHblMII CJie3KaMH.

5Ikij Teöe jíimiiiTii :

Crapy, öMny, B/toBy ?

HtO MeHb HIIHIITII?

0 >Kajib Moíi! He anaBy!

roTíOBajiac-b Mene

npii Moeö MajiocTiT

;

A Teöe KTo

Hpn TBoeii cTapocii V
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12. §. A számnév (Hivifl HMCHMTenbHoe).

A számnév olyan szó, mely a személyek vagy dolgok szá-

mát, szám szerinti sorát vagy csoportját jelenti/

A számnevek lehetnek

:

1.

Tszámnevek (ocHOBirk), melyek megfelelnek e kérdésre

hány ? mennyi ? (k^lko ?)

1. eAHH-B, eAHa, e^m)

V. OAHHi, OAHa, OAHO)

2. Asa, ab'£, A®a (kett)

3. TpH

4. ^OTíjpH vagy ^eTupH

5. naTb

6. mliCTB

7. CtML

8. OCéMB

9. AGBaTB

10. AecaTB

11. eAHHHaAABTi,

12. AB^HaAiiaTL

13. TpanaAilíiTL

1 4. ^OTHp(H)HaAn,aTL

15. naTHaAAflTL

16. ni'kc(T)HaAU.aTi>

17. c'kMHaAn;aTL

18. océMHaAgflTL

19. AöBaTHaAAaTi.

20. ABaAABTL

21. ABaAB.BTB eAHH'B, -a, -o

22. ABaAB,BTLABa, ab'Ií

23. ABaAitBTLTpH stb.

30. TpHAABTL

40. COpOKI.

50. naTLACcaTL

60. mtcTLAeGaTB

70. c'kMLAecaTL

80. océMBAecaTB

90. AGBaTBAecaTB vagy AGBaHOCTO

100. CTO

101. CTO eAHHü, -a, -o,

110. CTOAecaTB

200. ABacTO

300. TpHCTa

400. aoTHpHCTa

500. naTBCOTT.

600. mtcTBCOT-B stb.

1000. THcaaa

2000. AB'k TBicaaH

3000. TpH THcaaH

4000. aoTHpH THcaaH

5000. naTB TEicaaT>

10.000 A^caTB TBicaai*

1000.000 MiuaioH'B

II. Sorszámnevek (PaAOBt),

hányadik? (KOTpBifi?)

1. nepBHH, -a, -oe = els

2. BTopoH, -a, -oe
]

V. APyriö, -a, -oe
|
~ második

3. TpeTÜí, -Ba, -oe, (Be) harmadik

4. aeTBepTBiH, -a, -oe = negyedik

5. naTíjfi = ötödik

melyek megfelelnek e kérdésre

6. niecTHH = hatodik

7. ceMBin = hetedik

3. (b)ocbmbih = nyolcadik

9. AGBaTBiö = kilencedik

10. AecaTBiH = tizedik

és így tovább az alapszámnevekbl alkotjuk -uií, -a, -oe képzkkel

;

40-ik copoKOBufi, 100-ik coTufi v. coTHBifi, 101-ik coTHuii iiepniift,

6
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200-ik abocothlih, 400-ik ^lOTupiicoTimn^ 1 99-ik CT0/i,eBHH0CT0AeBín'íJií,

]000-Ík TMCBBHLIII.

III. Sokszorozó számnevek (yMHomaTe.ií,HÍi), melyek megfelel-

nek e kérdésre : hányszor ? (EO^iLKopasB).

1-szer pa3B

2- „ AT^apa3a» (ABasEAn, abh^íí)

3- „ TpH pa3I> (TpHJKAH, TpiíB^)

4- „ BOTHpHpa3T^

5- „ riim.pa3i»

és így tovább képezzük a íszárnnevckbl -pa3i> képzvel.

Ha e képzt a sorszámnevekhez csatoljuk, akkor az így ké-

pezett sokszorozó számnevek e kérdésre felelnek meg : hányad-

szor? (KOTopLifipasB ?). Pld.: elször=nepBEiHpa3B, 2-odszor==BTO-

piiMpa3T3 stb.

A KpaT(.HO) képzvel oly számnév-alakokat kapunk, melyek e

kérdésre felelnek meg : hány ízben ?

Péld. A^^Kp^T(íio) két ízben, kétszer,

TpH ., „ 3 ,,
3-szor

HOTíjpH „ „ 4 ,,
4-szer

naTL „ „ 5 „ 5-ször

CTO „ „ 100 „ 100-szor stb.

IV. Osztó számnevek melyek e kérdésekre fe-

lelnek meg: hányankint? (no koubko?), hányféle? (ímuBKopaKÍH ?).

Hímnem, és sémi. nem. Nnem.
Egyenkínt—no eAHony, iio gahóíí v. do eAnniupk

Kettnkínt mro A^oe v. no a^'^xb, iio A^'b

Hármankint=no Tpoe v. no Tptoxi, no Tpii

4-kint=no neTnepo v. no noTHpi.oxT. no noTupn

5-önkint--iio lUíTcpo no tííttb és, így tovább képez-

zük a tszámncvekbl no elöljáróval és ha személyrl van szó

-epo vagy -Tcpo képz hozzácsatolása által.

Kétféle—ABOnidn, -a, -oe Kétszeres

3-féle=TponKÍn, -a, -oo Háromszoros

4-féle=noTT.]pnnKÍn Négyszeres

5-féle-^ iinTeponKin Ötszörös

és így tovább.

V. Törtszáninevek (,4,po6ii'li), melyek az

zonyos részét fejezik ki.

ABOKpaTÍITJlí

TpHKpaT null

noTupoKpaTiiun

mmíK.pa'i'in,in

egésznek csak bi-
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V2=-no*ziOBHna, ^^^:=^TpeTHHa h^h TpcTLa ^acTL (tpctb), V4 II

BeTBCpTHÍia HAH HCTBCpTa HaCTB (HCTBepTB) Stb.

lV2=iiOB/i,pyra, 2V2=n6BTpeTLH stb.

TpeTHHH, ^/4=TpH HeTBepTHÍÍT.1 Stb.

3V4=TpH CT. HeTBepTHHOK).

A számnevek ejtegetése,

1. Az -i>iH, -íh vég számnevek pld.: BTopufí, HeTBepTi.ifi a

hasonló végzet melléknevek mintája szerint ejtegettetnek.

2. Az -a^ -a és -l vég számnevek a hasonló végzet fne-

vek {puöa, d.uHH, njiomh) ejtegetésének ragjait veszik fel. Pld.

:

TBICHHa, THCHHH Stb,

3. A végek a himnemü fnevek szerint és az 0 végek a

semlcgsnemck szerint ejtegettetnek. Péld. : mh.4AÍoht>^ iviHAAioua,

MHA.aioiiy
;

cto, CTa. cTy stb.

E szabályoktól eltér ejtegetésük van a következknek ;

hlíCAO eAHHCTBeHHOe. hKC.ZlO MIIOJE.

MMeií. c/;i'iTiT>{o/i,iiiiT)) e/],ira (o,zi,Ha) c/aio (o/nio) (egy) oairh (egyesek, némelyek)

Po/i,HT. e/i,Horo e/i,iioh eAHoro eAHHXT.

C/piOMy eAííüii eAHOMy e/f,HHM^L

Bhhht. ^ Hm. v. P071,. CAiiy e^HO —Hm. V. PoA-

TBOpilT. e/!,ÍÍHM'í, eAHOio eAHHMT. eAHHMH

iípe/1,.5 . 0 e/i,nÓMT> 0 CAHOfí 0 eAHOMT, 0 eAHHXTj

H Merni T. •

’uvfv
,
/u'.a (kett) 06a, oO'k, oa (mindkett)

PO/l,H'J’. /J,BOXT> OOXT.

,Zl,ai'. /i,bomt. OOMT.

Hmhht. Hm. Víigy fÍM. vagy PoAHT.

TaopiiT. /i,i;OMa oOoMa

Jlpe/i,A. 0 0 060x1.

l'ÍMeir. 'i’pn (három) MOTupH (négy) n ÍITI, (öt)

POA. Tp('X^', (Tpí.OX'l.) MOTi,ípexa. (aOTIiipBOXl.) 11 ;iTex'i.(i>ox'r>) V. iiHTir
,

,d,a.T. 'i'iHeMTi (i'[)BOiVrB) MOTBlpCMT. (MOTUpr.OM'í.) 11 ni’e.M'i. (hOM'i.) V. nimi

P»Ü[ÍHT. lÍM. V. PCvl,.

Tbo])mt. Tpihia (T{)i,OMa) MOTl.ipi.Ma n üTluMíl V. iiíitíio

HlXVVn TJííS'v'B (Tpí.OXT.)1 0 MOTlJpeXT. (MOTLipLOX^) hütÖ.k i, (i.ox i.) V. iiiiTii

E minták szerint ejtegettetnek; iiríiCTi. (hat), cPmi, (hét), ocomi.

(nyolc), (kilenc), /P‘caTi, (tiz), (V\inmagii.!m, (tizenegy) stb.,

ABa/ppiTB (húsz), Tpii/i,paTi. (harminc), iniTi./^eoiTB ((ven) stb.



84 —

Észrevételek.

1. A fnév a tszám mellett 5-tl kezdve feljebb lÍMeHHT.

és Bhhht. helyett többes számú Po^HT.-ben áll, a többi esetekben

a fnév tendesen ejtegettetik, de a többes számban. Péld. : 5 em-

ber=naTL .aiOAeH, 8 almát=océML a6.aoKi>, 10 ló=A6caTb KoneS.

2 . Eahhi>, e^Ha, gaho megegyezik a fnévvel nemben, szám-

ban és esetben.

3. ,4Ba, Tpn és ^erape mellett a fnév ÜMen. és Bhhht. he-

lyett egyes számú PoAHT.-ben áll, a többi esetben megegyeznek.

Pld. : 4 alma=4 almát=HOTupH a6.ZL0Ka, 4 almával=HeTHpLMa a6.ao-

KaMH, 3 embernek^TpLOMTj HO.aoBÍKaMi.

4. ,4Boe (ketten), Tpoe (hárman), HeTsepo (négyen), naTepo

(öten), inecTepo (hatan), cenepo (heten), ocBMepo (nyolcán), a^bh-

Tepa (kilencen) stb. alany és tárgyesete mellett a fnév többes poA--

ben áll. Péld. Tpoe .ziK)Aefi=3 ember, AGBaTepo A'íiTen=-=9 gyerek,

más esetekben pedig megegyeznek.

Fordítási gyakorlatok.

,d,aHTe MH 6AH0 aaoKO ! ^o^OB-kKT. Mae eAHy ro.aoBy, eAHHT»
J

poTT>, ABk pyKH, ABk HOTH, ABa OHH, ABa yxa, TpHAB;aTi> ABa 3y6u. }

Ha KaacAOÍi pyu,k h H03k Maene no njiTL na.ziLii,éBT). Cocííat> Mae co-

poKT» OBen,B. He MkcTHTca Bck 6Bii;k bt> xakak, ho .ihüib TpHAitaTL-

nnTB, a tbimt> naTLOMT> MycHTT> oKpeMe saropoAHTH mícto. Y nacT.

opíOTT* HOTiipBMa BO^aMH. Bama ra3AHHa naa Ha Topsk ci> TpLOMa

napaMH nypnaTi,. 3a napy KypnaTi. u.aaTH.ziH efi no 80 Kpann,ap6BT>.

Oók BaniH cecTpu nan bt. n,epKBH. TpHAn,aTepo AÍ^Teií xoaht'l ao

nepniok KAaccH, APyra oacca Mae TpHAitaTepo h aboc, a TpeTba

ABaAn,aTepo A^Ten. KoatKO naTtpasT. nikcTb? üaTBpaBT. mkcTB —
TO TpHAitaTB.

A légynek hat lába van (Mae). A hétnek hét napja van. A
holnapnak négy hete, vagy 30 napja van. Három hónap az év ne-

gyedét teszi (HHHaTT.). Szomszédomnak 6 ökre, 4 tehene, egy pár

lova és 25 juha van. Nálunk minden munkás 2 kor. 40 fillért kap

naponkint. Mennyit keres be egy hét alatt? Két fivérem van, mind-

kett idsebb tlem, s mindkettt bevették a Icatonasághoz.
'
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Aea ro;iyKM boav hmjim . . .

(Népdal.)

J],ea eojiyöKU eody nujiu

A dea nojiomujiu^

Eez daü momu nucnonuAUj

Emo uacz poajiyuuAu

;

Eo Mu deoe napoeanrz

Hnz aopunmna

Majihoeauíz.

Tpn flAOKa H 6AHa rpyiua.

E/i,HOMy ^o^OB'feKy aaxoTi^oca tcTH n^o/i,H. Oht. EynaB-B e^ao

,a6.aoKO h no'feBi* — eny em;e xoT'fe^oca 'fecTH. Ohí. KynnB^ APyroe

BÓ^OKO H noiBi.
;
6My H TenepL xoTife^oca em;e ícth. Oh^ KynHB'B

TpeTte a^OKO h notBi>, h Bce eny ein;e xoT'fe^oca ícth, IIotömi>

ÖH^ KynHBi> e^Hy rpyniKy h ko^h h3íbte> TOTy, CTaBi» ceitumT). Tor^a

^o^obí^k'b y^apHBca no to^obí h Ka3aBi>
:
„0 aKiii a AypaKi>, ko^lko

a aóaoKTb nanpacno no-j^Bi*! He 3naB^ a na caMun nepeAí» h3'£cth

e^Hy rpyniKy !“

He AaR meHe mmo . . .

(Népdal.)

He daü Mene mümko

3a eesimyz eopu . . .

BojlTZeiMh MU
< SaaeoHumu

y nomupu 360HU.

He daü Jtem JtaJiKO

3a dujiz 3a dizMiupe

BoMzeim mu
ymecamu
’3 dya depeeui^e.

fOAMHKa.

Ha bt, niKO./1'íi BHC'feaa roAanKa, a iiepeA-L aen ctobb^

Ma^eHBKifi llBaHi. h 3BÍiAaBi>: „íIob^hu. Mufe, toamuko, A-'ia aoro

TU Tyfi BHCHIUL? Tü.ablíO H ayTH OTh Tc6c: TaKT>-TaKT>, THKT>-TaKa>,
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a A^ííií»“A^hí>-Ahhi>. Ta HaTrocie?“ FoAHmta OTB'l^Ma.^a
: ^,/í,

rOAHHKa, — Bemi) aT^kb BaMa h nymaa a^^^í ^[oabh. Mene iipaBirrB

roAHHapB. üocMOTpH Ha Mene xoponieiiLKO, bkt> a ^XTpoena: ecTi, y

MBHe u;H<Bep6.aáTT), na KOTpoMX phmckhmh u,íi<í>paMH oöorjiiaHeiríi Bacu

no HopaAKy. cepeAHut n,n$ep6^aTa yapfinaenii crpii.iKH

:

6AHa H3a> HHXT) noKaaye MHHyríj h iiaBriBafiCíi MHiiyTiiofi, a

Apyra noKa:3ye naci>i ii 30Beca nacoBOío. MniiyTiia CTp'í\.iKa

AO^iJKarinia aKa> nacoBa. ,/l,o^ra CTp'L.iKa ca» jiaíK;!i,oío MBnyroio abh-

raeca BnepeA^. Ko.ih ona o5ofiAe bccl u,Ma>ep6aaTT>, -to BHanMTT.^

HTO nponi^o ni-fecTLAeCHTB MHnyT^) hhh naca.. A KOTpufi to nacT

MHHyBT), TO yKaaye Ma^ienbKa CTp-feaica. A htoti aioAH ..icrme 'i’o

yBiiaan^ a KajKABiíí pasij yAapaio no .SBonay. Ott> gaho'Ií noanoBn^ ,/\,o

Apyrot MHne 24 nacH. H3t> Anen cocTaBaaroTca noA'Ban n.in 'mjKAí^B

H3T. neA'fe.iB — Mtcaipli, a h3^l M'tcapéBTí roAu. 14 caKT a yica3yio

Bpena n naiiOMHiiaio ./iroAen, hto pa3T> nasKAOMy no^OB'liKy iipinAO

nocn'íiAniri naci>, iiocnli KOTporo caliAye bIhíiioctl^ ca'í>Ayc CTpaiii-

nmö cyAa». 41 naiiOMnnaK) aioAen, hto iiona Bpcna nivrInoTT, nyanio

HivrB TpyAHTHca n cayjKHTM upM^'íiJKno BoryA

Beszélgetés.

— Az idrl. —

iíöaLKO nacoBT>?

(KoTpa roAMiia)

AiKe MHHy.aa TpoTa bo iio-iyAnro.

I4a']^mt> KO ate.i43iiHii,li.

Ajkc n3Aiio!

H,n oTÖnaa roAnniía TpcTÍfi 'lac'nV

On ymc iiOB'L naTon.

Álon nacÖBHHKT. yiía3ye McnLiiic.

0 BaniT. nacoBiiHKTj xoah'I”l o

ABaApaT'L MHiiyTT* iiOBAiríniine

OTT. Moero.

Ko.th yAOMe AOMaV

Toniio y iioBiionn.

^0 KOTporo naca yACMC ciiaTii V

Pano AO inecToro.

A iiiTO yACMe poHTn o i't. luoc'roro

AO jJoci.Moro ?

ByACMe cayxaTM cayjKöy Boaty

!

Hány óra van?

Már elmúlt ebéd után a harmadik.

Alenjünk a vasiithoz !

Alár kés.

Elütötte az óra a harmadik órát ?

Ó, már félütre.

Az én órám kevesebbet mutat.
, I

O az ön órája 20 perccel ké-

sbb jár az enyémtl.

Mikor leszünk otthon?

Éppen éjfélkor.

Hány óráig fogunk aludni ?

Reggel 6 óráig.

És mit fogunk csinálni G-íól

8-ig?

Istentiszteletet fogunk hallgatni.
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0 KOTpOfí rolniit Ma,CTG 6l1TM IVL

niKOvíiii ?

11 Maró 'raM^a ijtm oko*/io boclmoíl

Ko^lko Baci> y/!,e TaMB?

TaM^ 6yAC nac^L luiTepo y^iHTe^eii

H 200 yMGHMKOBB.

Koülko .a'feTGb Maei’e?

,/l Maro /i,BaAii,aTB AesaTL ^íítl.

A BaM'L KÜ.'ILKO pOKüBTj?

Miríi TpBAIía'i'B ‘lOTWpH pOKH.

IIo iioBOMB poii;^fe 6y/í,e mhí. Tpn^-

U,.aTB UBTL ./lifeTB.

Maorin lÍBaHKO Tenepa iiOBApyi^a

P0BHT.TH.

BacH^ibOBH em;e iie MHHy.io ubtl

Ko./ib’ctg ca poAH'M ?

ü pO/],iiBca TLicaaa OceMB cto

iiríS!.vrB,/i,ecaT& TpeTLoro pOKy^ /t,íijí

íini’oru M.bcan;a Maa, bi> ceat

ílepeaHH'í., KOMaraTa ynn>.

Otkojm íipeÓHBaeTG bli bt. JnBBapt ?

Yaíe TpH poKH TOMy, bitó a npa-

WBB BT. ynrBapT..

Hán}^ órakor kell az iskolában

lennie ?

Ott keli lennem 8 körül.

Hányán lesznek ottan ?

Leszünk ott öten tanítók és

vagy 200 tanuló.

Hány éves ön? (Hány évet

bir ön ?)

Én 29 éves vagyok.

Es ön hány éves ?

Én 34 éves vagyok.

Uj év után leszek 35 éves.

A kis Ivánka most másfél éves.

Bazii még nem múlt el 5 éves.

Mikor született ön ?

En az ezernyolcszázhatvan

harmadik évben, május hó

54k napján születtem Ung-

megye Perecseny községében.

Mióta tartózkodik ön Ungváron ?

Már 3 éve annak, hogy Ung-

várra jöttem.

13. §. Az ige (f/iaro/j-b).

Az ige oly szó, mely cselekvést, vagy szenvedést, vagy va-

lamilyenállapotban való levést jelent. — Eszerint az igék 3 félék le-

hetnek: 1. Cselekv igék (E/iarouR ^t.fiCTBíiTenLnk), melyek vala-

mely cselekvést fejeznek ki. Péld. : TiBraTH^olvasni, imcaTH^^írni.

2, Szenved igék (CTpaAaTC.TBirk), melyek szenvedést jelentenek.

Péld. : cecji ruiíira nepcBHTana (ez a könyv átolvastatott). 3. Visz-

szahaíó igék (BoBBpaiTik), melyek állapotot jelentenek, vagy pedig

oly cselekvést, vagy szenvedést fejeznek ki, mely magára az alanyra

hárul vissza, l^éld. : ctoíitb állani, xogUTH járni, XHa.iimiCB ; ^li-

csokedni, muthcb mosdani, BGCaTiica fésülködni.

Az igét: jckntc'-'ct tekintve három fticsoportot kell megkülön-

böztetnünk, úgy mint a (vei ha perfectiva), a be nem fe-

yczí://‘(verba imperfcctiva) é-6 ix nillanatnyi igék csoportjait.



A befejezett cselekvést jelent igék oly cselekvésrl szólnak,

melynek van kezdete és vége. Péld. noHecTH=elvinni : a be nem

fejezett cselekvést jelent igék (verba imperfectiva) folyton tartó,

vagy ismétld cselekvésre vonatkoznak, péld. hochth hordozni,

yqHTH tanítani
;
végül a pillanatnyi igék egyszer történ és azonnal

befejezd cselekvést fejeznek ki, péld. KpwKHyTH elkiáltani magá'i

Továbbá a mondatban eljöv viszonyukat tekintve lehetnek

tárgyi (verba transitiva) és a/ö/zy/ (verba intransitiva) igék. A tárgyi

igék cselekvése kihat egy tárgyra, tehát feltehet hozzá e kérdés

:

kit? vagy mit? Péld. XBa.awTH dicsérni (kit?), BHTaTH olvasni (mit?)

ellenben az alanyi igéknél ily kérdés nem tehet fel, péld.

ülni, copoM-kTHca szégyenkezni.

Megemlítjük még a cselekvés kezdetét kifejez igéket (verba

inchoativa), melyek rendszerint a 3a- elképz segítségével képez-

tetnek. Péld. 3BOHHTH=harangozni, 3a3BOHHTH=beharangozni, cni-

BaTH=énekelni, BacniBaTH^énekelni kezdeni.

Az igéknek a mondatban sokféle szerepe lehet. Legáltaláno-

sabb tiszte az állítmány, de lehet tárgy, alany és határozó is.

— Szerepe szerint alakja is változik.

Az igék ez alakváltozásánál többféle módot (HaK.aOHema),

idket (Bpenena) és ragozást (cnpaatenia) különböztetünk meg és

ezenkívül, mint a névszóknak, az igéknek is két számuk van, t. i.

egyes ('mcAO eAHHCTBenHoe) és többes (hhc.io MHomecTBeHHOe) és

úgy az egyes, mint a többes számban három-három személyt (.iHii,a)

különböztetünk meg, u. m. : els, második és harmadik személyt.

Az igeragozásnál kiinduló pontul a fnévi igenév szolgál, mely

rendszerint TH-re végzdik s csak a rendhagyó igéknél találunk né-

hol -HH végzetet. Péld. ^HTaTH=olvasni, BH^ÍTH=látni, ne^H=sütni.

A fnévi igenévbl képezzük az igék valamennyi többi alakját.

Rendhagyóknak nevezzük még azon igéket is, melyek TH-re vég-

zdnek ugyan, de e végzet eltt mássalhangzó áll. — A th végzet

elhagyása által kapjuk az ige tövét. Péld. B[HTa-TH ige töve HHTa.

A cselekvésnek három fmódját különböztetjük meg, u. m. 1. Je-

lent mód (Hs'BHBHTe.iBHoe HaMoneme), mely kijelenti, hogy vala-

mely cselekvés megtörtént, vagy történik, vagy történni fog. Péld.

:

a aHTaio=olvasok, th HHTaBT»—te olvastál, öh'b HHTaTH 6yAe= ol-

vasni fog. — 2. Köt mód (HaMoneme coc.iaraTe.zibHoe), mely va-

lamely cselekvés lehetségét fejezi ki. Pld. : a 6h HHTaBT»=én ol-

vasnék. — 3. Parancsoló mód (IIoBeaHTe4i>HO (5 iiaK40Heme). Péld.

aecTyfi oTíta Tppero=tiszteld atyádat,

V
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A cselekvés idejét tekintve szintén többféle alakot vehet fel

az ige. Általában 3 f idt különböztetünk meg, u. m. : 1. Jelen

id (Bpena nacToamoe), aHTaio, aHTaemt stb., olvasok, olvasol stb.

2. Múlt id (Bpena MHHyBmoe), péld. : a TOTaB'&^én olvastam. 3.

Jöv id (BpeMa yAymoe), péld. : a y^y aHTaTH=én fogok olvasni.

Az idk képzésénél általában két osztályba csoportosíthatjuk

az igéket, vagyis két ragozást (CnpajKenia) különböztetünk meg.

1. Az els ragozáshoz tartoznak mindazon igék, melyek a

jelent mód jelen idejének egyes számú 2-ik személyében -euib ra-

got kapnak. Péld. : aHTaro, aHTaeUJb.

2. A második ragozáshoz pedig azokat az igéket sorozzuk,

melyek ugyanott -Miüb végzetet vesznek fel. Péld. : XBa^iro, XBa-

.^HUlb stb.

14. BbiTH (=ientii) segédige ragozása.

Jelent mód (HaooHeHie H3i»aBHTe.aBHoe.)

Jelen id (HacToam,oe BpeMa.)

Egyes szám = HHC.ao eAHHCTBeHHOe.

1. a ecMB vagy eMB= én vagyok

2. TH ecH „ (ecB)= te vagy

ÖHI. )

3. ona ) e vagy cctb= van

OHO )

Többes szám. = Thc.io MHoacecTBeHHoe.

1. MH ecMe vagy ’cmc == mi vagyunk

2. BH ecTe vagy ’CTe = ti vagytok

3. OHH cyTB == k vannak

Múlt id (MHHyBBioe Bpena).

Egyes szám = Thc.io eAHHCTBeano.

1. a

2. TH

3. ÖH-B

IJB-B, (ÖHa-L) ÓLMa,

V

OHa

Hao= én voltam

= te voltál

= volt15 V OHO
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Többes szám ~ Taaio Muojítecrj’.einfoe,

1

.

MH
) mi voltunk

'
- 2. Bíi

)
íJ.dH = ti voltatok

3. OHM )
= üi^ voltak

Jöv id (ByAyiiJ,oe upeMii.)

Egyes szám ^ Bhc^io c/T,MHCTBenHoe.

1. (>JAJ én leszek

2. TM- 6y/i,eniL = te leszel

OIÍ-L )

3. oiia
)

6yge -- lesz

oiio )

Többes szám == Thc./io MHOSEecTBeiiiioe.

1. MLi 6y/i,eMe (6y/i,eMTj) = mi leszünk

2. BÍ.I öy^CTe = ti lesztek

3. OHM 6yAyTi» (öyAyTL) = ok lesznek

/

Parancsoló mód (ÍÍOBeuMTe^BHoe iiaKnoneiiie.)

Egyes szám =— Tiioio e/i,nncTBCíiHoe.

1. óyAL (ti.i) =-- légy (te)

2. Haíi 6yAe(Ta>) (oiii,) --- legyen ()

Többes szám Bhcj.o MHosíecTBeiiuoe.

1. yABMe (mh) =-=- legyünk (mi)

2. öyABTe (bh) = legyetek (ti)

3. nafi óyAyTi. (ohm) legyenek (k)

Fnévi igeuév.

lliJTM — lenni

Melléknévi igenevek (ííí)MHac'j’i.a)

Jelen id (ílacTOJUitoc Bpena): cyiuirg cym.-g cyiitoe t— lev
Mtiit id (MMHyiHUoe BpeMa): 6jjímiifi,( -a^ -oe a volt

Jöv id (By/i,yiii,oe BpcMa): óy^yJUiH, -a -oc =- a leend

vagy óyAyaifj, -a, -oc
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f Állapothatározó igenevek (,á,']ieiipnMíiCTÍ;i).

Jelen id (HacToautoc irpeMíi) : lévén

Múlt id (MHiiyjmioe j5peM,u): öhijuih miután voltam, voltál stb.

' Észrevétel.
/

A jelent mód múlt ideje mellett gyakran, — különösen akkor,

ha a személyes névmás nincsen kitéve, a személy jelzésére a je-

len id is ragoztatik. így :

MBtíj cmij, öu^ia’ML = voltam öu^ii’CMe = voltunk

ÖUBTE, ecB ÖMua’cL = voltál otmi’CTe voltatok

öwBí. ™ volt 6ioh = voltak

Fordítási gyakorlatok.

y mcT> 6wm Boyiu. Y iiéro irkTi. (== ue ecTb) eo./iob'l.

Bojlte, TH CCH, TH ÖHBTb, TíJ jAeinL BÍmiO ! y codvt^ C CLTin> II

AOiíLKa. y HHXT> 61.1.Z10 Miioro pjíecL AOMa; a bi.i naBTpa ü,ií

ájAGTe /loma? Ceii (e) Bbicoidf]. oa KapuaTaMii e ra.diuiHiia.

iianiüMT> íTOTOiph cyTi> paKii. Mu 6lium iiOBaB^iopa na apMapny.

Bpa're y^B 3aBTpa p,0Ma!

A posztó drága. Itt van a tej ! Ki volt itt ? A kis János

,

testvére Péternek. János légy ma Péter mellett ! Mindketten legye-

tek itthon! A kisoroszoknál jó szokások voltak. Májusban az erdk
és mezk zöldek lesznek.

BomeMKy ívio^ íiflM/iocTMBbii . . .

(Népdal.)

J) oofce >1 i,-ij ,Mii ,M Iuiocm. 1 1 ohi /g

//(o 3Hcm u'nHiinw.

Kg e ij Tin cioHa cmcAa,

Hio-edc doiAjiuinm

!

Ha mah‘o, ChniG .uoAoOG^ihiiíir,

T(’}} Gj !

h

V' I, ()oG(/()aonp

f liömo öhLV) o(\'UUiO(\

Bo xojiodo cch viijjinaoi.



Bepu oicHKo epajiíz ez pynuj

A ji epy Kocy,

Aneü daemh Eóaz doeae Mzmo,

Baz CTzua uaKorny.

IJu mu eeo qícÓhko cymmm,
lju'ch 80 oepmajia ?

UoMaM U3Z epaöejihnaMu,

Ehi'ch esi ne aopeasa.

Eoedaü mu, nojioemnny

Sdopoeno erzmeaez,

Koü mu Meue y poomiz

Aü manz nomnodoeaez.

Olvasmány.

Ha nouiTt.

Bqopa 6hbx a Ha iiomrfc, h6o Tpeöa 6h.io bhhhth 100 Kop.,

®T0 .3aCwiaB'L HaMi» ópaTi üeniTy h aarnaTH eny .ihct^. Ha
.3HCTi» npHJiinHB'B 6ML mTeMH.aHK'B .3a 10 ;

H KpoMli Toro sanjia-

THBi 25 o6h peKOMeH^OBaHO noraoB'j>.iHCTi, t. e., o6h noniTa

OTBtHa.aa aa .ihctii. i

H KynHB'L co6i e^Hy ^onHcny KapTy, 6o öy^y nacaTH cecTpi

^0 MyKaHesa.

TponiH npHC.aaBx paTi nepeKaaoMi*.

Beszélgetés.

— A postán. —

Kto (e) TaMi*?

Tyfi ecMe Asoe: Hsan^ Fyeap^ h

BacH.lL Opoc'B.

niTO XOHCTe?

n,H npHm.lH .IHCTH Ha HaiHH

HMCHa ?

Tyli cyTL BaniH .ihctu, ho iipomy

BHKaaaTHCH uacnopTOMi*.

Ki van itt?

Ketten vagyunk itt : Huszár Já-

nos és Orosz Bazil.

Mit akarnak ?

Jöttek-e levelek neveinkre ?

Itt vannak leveleik, de kérem

igazolják magokat útlevéllel.
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IlacnopTa ne Maene.

Tow AOHece saMí. .^hcth ^hcto-

Hoini,, no nOwijAHK) yABTG AOMa

!

>H xony nöcwiaTH 100 Kop. btí Amo-

pnay, nKB to spoönTH?

A^/i,e e nepenasZy na t6mi» nann-

KOMy H Kj^Si nocH^iacTe

rponiH

!

ükíh DiTeMne^L npiM-fenHTH na

.IHCTB, niTO H^e BB AMOpPíKy?

25 ^Hji^npOBLiH mTeiMne^B.

Koj^bko KoniTye nepeimcna KapTa

(OTKpHTOe nHCBMO)?

5 4>H^jnpOBT,.

Cie nncLMO nponiy peKOMenAOBanno

lipiBTH !

3a TO Tpeöa OKpeMe n^aTHTH.

Ko^lko ?

25 M^anpoBB.

IUto ctohtb Te^erpaMa?

To 3aBHCHTB 0TB BHC^a C^OBB. 6

4>H^^npoBB ÖTB itaacAoro c.iOBa,

Ho HaHi\iem,nie 3a 10 cjiobb Tpeóa

3an;iaTMTH.

r^e noBTOBa CKpnnBKa?

TaMB e Ko^o Tpa^HKn.

ECTB-.1H na noBT-ft h Te^eí*OHB?

HtTB y nacB Tejeí>ona iie e.

Útlevelünk nincs.

Akkor a levélhordó viszi el

önöknek a leveleket, délután

legyenek otthonn

!

100 koronát akarok küldeni

Amerikába, hogy kell azt meg
csinálni?

Itt van az utalvány

,

irja fel azon,

kinek és hová küldi a pénzt.

Milyen bélyeget kell felragasz-

tani a levélre, mely Ameri-

kába megy ?

25 filléres bélyeget.

Mi az ára a levelez lapnak

(nyilt levél)?

5 fillér.

Ezt a levelet kérem ajánlottan fel-

venni !

Azért külön kell fizetni .

Mennyit ?

25 fillért.

Mennyit kell fizetni a táviratért ?

Az a szavak számától függ. 6

fillér minden szótól, de

legalább 10 szóért kell meg-

fizetni !

Hol a postafiók?

Ott van a trafik mellett.

Van telefon is a postán ?

Nem, nálunk nincs telefon.

15. §. Igeragozás. (CnpaweHbe Maro/iÓBB.)

Els ragozás. Második ragozás.

Fnévi igenév.

BMTaTH olvasni

o ; HHTa-

roBopBTH beszélni

T : roBop-
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Els ragozás. Második ragfozás.

jelent mód. (H3T3ín>aTe.ii3Hoe Kaií/iOiieíiie.)

Jelen id, (BpcMíi nacToaipoe.)

Egyes szám. e/],MiiCTBeíiiioe.)

1. ii B:HTa-ío —
^ én olvasok

2. Tii BHTa-eiuL = te olvasol

OliTi )

3. oiia } ^MTa-e(TT3) -= olvas

OHO ) V. Vl'ITaTB)

1 . roEopio = én beszélek

2. TR roEOp'HmL te beszélsz

oifl)

3. ona) ]’OBop-KTT>)= beszél

OIIO) V. rOBOpilTL)

Többes szám. (Tacno MHOjKecTBemioe.)

1. MÍ.T BHTaeMC = mi olvasunk

(v. EETaeMT>)

2. Eli Ei-rra-CTe = ti olvastok

3. oimuiETa-iOTT. k olvasnak

(V. VHTa-TOTI>)

1. MR roEop-HMC =mibcszélünk
(vagy roBOpiíMB)

2. ELI roEop-HTe ti beszéllek

3. OHM roEOp-.ETi*)= k beszélnek

(V. rOBOp-JíTE

Múlt id (BpeMLi MHHyBinoe).

a) Segédige nélkül.

Egyes szánj (Thc.zio e/iHiiGTBeinroe).

1. H EiiTa-D'i,, -jia, -.110 =: én olvastam

(nirra-.Ti.)

2. T 1 .T ^ te olvastál

3 M'i. ona .. OHO .. ö olvasott

1. H roBopii-in>, -Jia, -ao = én beszéltem

(ronopii-.Ti,)

2. Tpi ,, ,, .. = te beszéltél

3. öin, „ ,, ^ ö beszélt

Többes szám (Tncao MííO'^ecTEeimoe).

1. MR
) (

-- mi olvastunk

2. EL! ) EüTa.'iw
(
-— ti olvastatok

3. Oíui
) (

-= k olvastak

1. MR
) (

= mi beszéltünk

2. ELI ) roBopiijii li beszéltetek

011 H ) (= k beszéltek

1. (BETaET» CME )

(HliTa./lT. CMÍ. )

b) Múlt id, segédigével.

Egyes szám (Mhcmo eATiiiCTEeiiiKK.

1. rOEOpilET> CMI. )

I'OEOpHUB CME )

olvastam

MMTa./ia MI.

MHTanO’ME

beszéltem

j’OEOpiRia’MI. )

rOEOpiUO’ML
)
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Els ragozás.

2. ecL )

(^íHTa.ai. ecH
)

wra.zia’ci>
)

^iHTa.ao’CL )

3. 6h^ HíiTaBT^ )

(BHi’ain^
)

oiia HHTa.zia )

OITO HHTailO )

'Második ragozás.

' 2. roi3opmn> gcl )

rOBOpiLlTb ecM
)

olvastál

= olvasott

~ beszéltél

roBopiua cr,

rOBOpH.lQ’CL
)

3. Öin> l’OBOpHBT, )

J'OBOpH./lTj )

beszélt

oua roBopH..3a )

OHO roBopH^io
)

Többes szám.

BMTa.í PÍ CMC

7

]X)!urppMM’c',íe = beszéltünk

,,
’CTC 'beszéltetek— — beszéltelv

olvastunk

CTG olvastatok
— olvastak

jöv id. (BpcMH 6y/i,yaoe)

Egyes szám. (TiíC40 eaMiíCTBemroe.)

1 . a öy^y ' aiiTaTja —
én fogok olvasni

2. TT,T 6y/i,eniB BHTaTH

te fogsz olvasni

OIBB
)

3. ona ) 5y/i,e(Ti,) BHTaTH =
OííO ) fog olvasni

Többes szám. (Mh.c./io MiTOJKecTi'.eiinoe.

1. a 6yay roBopiiTu

én fogok beszélni

2. TH ílyaeniL roBOpHi'íí

te fogsz bes2:éini

OÍFB
) ,

3. oiia) 6y40 ('n.) i'OBopiiTH

OHO ) fo,a beszélni

1. Mi,í 6y,zi,e]vie aíaraTa --

(öyACMi)

mi fogunk olvasni

2. BU éyACíTC aaTara —
ti fogtok olvasni

3. oim éyAyT'B BRTaTH=^-

k fognak olvasni

1. II 61.1’ AH. BllTaBT,(-..l'T>)
)

,
-4íl

)

,
-40

)

1. M|,] r>YA(!Me l'OBOptlTH

(6y40AH.)

mi fogunk beszélni

2. r.T.i éypg'TG ia)Bopimi

ti fogtok' beszélni

3. OííH OyAy'FB j^OBOpimi

ök fognak bcszéliii

Feítételes mód.

Jelen id. '

Egyes szám.

1 . il ou’aii, ror.í)piMn>(-.i'i.)

75 55

5 5 5 ;

olvas-

nék

-./la bcs'/éinék

vio
)
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2. Th 6h’CB

„ -^a )
= olvasnál

„ -40
)

n V

fi 7f

2. Th h’cl roBopH-B'&(-^í.)

„ „ „ -^a)= beszélnél

„ ,,
-jIO)

3. OH'B 6h ^HTa-B^(-^'B)

OHa 6h HHTa-;ia
)
== olvasna

OHO 6h HHTa-^O
)

OHí> ÓH rOBOpH-B^(^'L)

chia „ „ -^a )
— beszélne

OHO „ „ -^0 )

Többes szám.

1. MH ÓH’cMe wra.aH

mi olvasnánk

2. BH ÓH’CTe HHTa.lH

ti olvasnátok

3. OHH ÓH HHTa.aH

k olvasnának

MH ÓH’CMC T0B0BH./1H

mi beszélnénk

BH ÓH’CTe rOBOpH.aH

ti beszélnétek

OHH ÓH rOBOpH.ZlH

k beszélnének

Múlt id.

Egyes szám.

1. H ÓH ÓHBB (-Jt) HHTaB'B (vlT))

én olvastam volna (him n.)

a ÓH ÓHaa HHTa.aa

én olvastam volna (n nem.)

a ÓH ÓH.10 HHTa.ao

én olvastam volna (sémi nem.)

1 . a ÓH ÓnBt (-.l'b) rOBOpH-B-L (-.IT,)

én beszéltem volna (him n.)

a ÓH ÓH.aa roBopH-.aa

én beszéltem volna (nnem.)

a ÓH ÓHao roBopH-ao

én beszéltem volna (sémi. n.)

2. Th óh ÓKBi (-.ai.) wra*BT» (-aT>)

te olvastál volna

TH ÓH 6u.ia HHTa.;ia

te olvastál volna

TH ÓH ÓHaO HHTa.aO

te olvastál volna

3. OH'BÓH ÓH-B'B (-A%) HHTa-BT» {-AT>)

olvasott volna

OHa ÓH ÓH.;ia HHTaaa

olvasott volna

OHO ÓH ÓH .10 HHTa.10

olvasott volna

2. Th óh ÓHBt (-.I'B) rOBOpHBT> (vlT>)

te beszéltél volna

TH ÓH ÓH.ia rOBOpH.ia

te beszéltél volna

TH ÓH ÓH.10 rOBOpH.10

te beszéltél volna

3. OHT> ÓH ÓHB’B (-Ali) TOBOpHBT>(-.l'b)

beszélt volna

ona ÓH ÓHaa roBopH.ia

beszélt volna

OHO ÓH ÓH.10 roBopnao

beszélt volna
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Els ragozás.

1. Mh öli 6h^h ^HTa^H

mi olvastunk volna

2. Bh 6h 6h^h íHTa^H =

ti olvastatok volna

3. OhH 6h MwlM HHTaJH

k olvastak volna

Második ragozás.

1. Mej 6h óh^h roBopH.aH =
mi beszéltünk volna

2. Bh 6h HjIh roBopa^H =
ti beszéltetek volna

3. Ohm 6h hjh roBopa

k beszéltek volna

Parancsoló mód.

Egyes szám.

1. ^aTa-i1 (th) — olvass (te)

2. aaft qaTae(Ti»)(6H'B)= olvasson ()
(oaa)

(OHO)

2. roBop-a (th) == beszélj (te)

3. aaft roBopaTT»(ÖH^)= beszéljen

(oaa)

(OHO)

Többes szám.

1. aaTaÖMe — olvassunk

2. wraÖTe = olvassatok

3. nafi aaTaiOTií = olvassanak

1. roBop-i^MT»
)
— beszéljünk

vagy roBopLMe )

2. roBop-i^TTb = beszéljetek

3. Haü roBopBTT» = beszéljenek

Melléknévi igenevek.

a) Cselekv.

Jelen idej.

aaTaro-aiö )

aaTaiO’aa ) olvasó

HHTaio-Hoe ) (a ki olvas)

roBOpB-aifi
)

roBopa-aa ) beszél

roBopa-Hoe
)

(a ki beszél)

HaTaBmifi

aaTaBma

UHTaBinoe

Múlt idej.

)

) aki olvasott

)

roBopaBmifi

roBopBBma

roBopasmoe
) a ki beseélt

)



Els ragozás. Második ragozás.

b) Szenved

Jelen idej.

HHTaeMHÖ )

HHTaeMa
)
— olvasandó

HHTaeMO ) (a mit el kell olvasni)

rOBOpHMHfi )

ropopHMa ) — beszélend

roBopHMO ) (a mirl beszélni kell)

Múlt idej.

HHTaHHfi )

HHTana )
= olvasott

HHTano ) (a mit elolvastak)

roBopeHHfi
)

roBopena )
= beszélt

roBopeno
)

(a mirl beszéltek)

Állapothatározó igenevek.

Jelen idej.

HHTaíO^H = olvasva roBopa^H — beszélve

Múlt idej.

HHTaBmu — olvasván roBopHBiHH = beszélvén

Észrevételek.

A jelent mód jelen idejét az els ragozás (aHTaTs) szerint

képezik az -aTH, -bth, -aaTH^ --kaTH, -OBaTH, -esaTH, -yTH, -hth, -nyTH,

végek, továbbá az -ítü végek közi a kezdeményezést jelentk

és a rendhagyók közül a -3th, -cth, -epTH és -b[h vég igék. Pld. :

jiaaTH, .aax), -eniL stb. ciara, sejeH-kTH, MipaTH, it'k.iOBaTH (it'k.iyK),

-eniB) ajth, AB^rnyTH stb. A második ragozás szerint képezik a

jelen idt általában az -hth, -íth (gyök igék) vég igék. Péld.:

rOBOpHTH, CTpOHTH, yAapHTH, SBOH-kTH Stb.

A jelent mód mait idejét a határozatlan módból képezzük

azáltal, hogy a -th végzett helyett -b-l, -Jia, -.10 vagy -.ai, -.aa, -.ao

és a többes számban -^an végzeteket kapcsolunk a thöz. A ma-

gyarországi kisoroszok kiejtésében általánosabb az mint az

végzettel képezett múlt id.

Az etymologiai helyesírásnak a rag felel meg, mert en-

nek „4“ hangja változott át „B^-re.
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Ha a múlt id mellé a személyes névmást ki nem tesszük,

akkorra ecMB segédige rövidített alakját kell hozzákapcsolnunk. Pld.

HETaBi eMB = olvastam, ^HTaBib ecB = olvastál stb.

A jelent mód jöv idejét úgy alkotjuk, hogy a határozatlan

mód elé Óy^y, Óy^eniB stb. segédigét vagy CTany, -eniB igét tesszük.

Ez a képzés azonban csak oly igéknél használatos, melyek be nem

fejezett cselekvést jelentenek, ellenben a befejezett cselekvést je-

lent igék, úgy nem különben a pillanatnyi igék a jöv id értel-

mét egyszeren a jelen id alakjával fejezik ki. Pld. : a y^y
TRTH = én fogok olvasni, de a saBTpa npo^HTaio nncBMO = hol-

nap átolvasom (befejezett cselekvést jelent ige) a levelet. Vagy a

aaBxpa nofi^y = holnap elmegyek a faluba. A be nem
fejezett cselekvést jelent igékbl egyes el vagy utó képzt segít-

ségével befejezett cselekvést jelent igéket képezhetünk
; így

:

Be nem fejezett cse-

lekvést jelent igék: Jöv ideje
Befejezett cselekvést je-

lent igék

:

jöv ideje

KBAaTH dobálni yAy kha. KHMí/TM dobni KHHy
KpHqaTH kiabálni „ KpHBaTH KpHKwyTH kiáltani KpHKHy
CTOBTH állani » CTaTH megállani CTany

KynoBaTH vásárolni n KynHTH megvenni Kyn.oo

ropixH égni sropiTH ) , .

norop^TH

)

sropK)

noropio

BHA'feTH látni » yBH^tTH meglátni yBHffiy

noHTM itatni n nanoHTH megitatni Hanofi)

npocuTíi kérni » nonpocHTH megkérni nonpomy
HOCUTH hordani » nonecTH elvinni nonecy

iipauecTH elhozni npHHecy
DHcaTM Írni

»>
HanacaTH megírni Hanmny

CMOTpiTH nézni nocMOTpixH megnézni no CMOTp®

A feltételes mód jelen idejét a múlt idbl nyerjük azáltal,

hogy eléje abl vagy eCJlHbl kötszót tesszük. A felszólító alakot

szintén a múlt idbl kapjuk, ha eléje Haíí; MTOÖW vagy Aabl cél-

határozó kötszókat tesszük.

A feltételes mód múlt idejét a múlt id mellé tett dbl blB'b

segédige-alakok által fejezzük ki. így :

a 6u MBi. aaTaBX. ^ én olvastam volna

TiJ 6h 6hbx> qHTaB'B = te olvastál volna

A parancsoló módot a jelent mód jelen idejének egyes sz.

7*
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2. sz. alakjából képezzük, ha ennek végzete helyett fl, h vagy h

ragot fzünk az ige tövéhez, és pedig:

1. ö-t akkor, ha euJb vagy MLUb eltt hangzó áll és a hang-

súly nem a személyragon van. Pld. : JKe.aa-enii>—3Ke.aaá, A'íi*^a-eniB

—

2. H-t, ha a hangsúly a személyragon van. Pld. : roBopHinb—
rOBOpH, KpH^HniL— KpH^H.

3. Végül B-t akkor, ha a hangsúly nem a személyragon van

és eltte mássalhangzó áll. Péld, : CTany—CTanB. A többes számot

az egyes számból képezzük

az 1. személyben -'kM'B vagy -Me

a 2. „ -íiTT.
,,

-Te rag hozzáadása által

a 3-ik személyt pedig a jelen id 3-ik személye elé tett nan

(vagy szócska által.

A cselekv alkatú melléknévi igenév jelen idejét a jelent mód
jelen idejének többes számú 3-ik személyébl képezzük, úgy, hogy

a -T^ helyett -híh, -na, -^oe (íe vagy ^ee) ragot teszünk
;
a múlt

idej, melléknévi igenevet pedig a jelent mód múlt idejébl nyer-

jük, ha ennek (-bt,) végzete helyett -buiíh, -Bma, -Boie (-Bnioe)

ragot teszünk.

Az állapothatározó igeneveket szintén ugyanazokból az ala-

kokból képezzük, csakhogy ennek ragja a jelen idben jth (mii)

a múlt idben pedig : -beth.

A szenved alkatú melléknévi igenév jelen idejét a jelen id
többes számú 1-s személyébl (^HTaene), a múlt idejt közvetle-

nül a tbl képezzük.

Az igék szenved alakját kifejezhetjük :

1) A szenved alakú jelen idej melléknévi igenévvel, ha

eltte a blTM segédigét ragozzuk. így

:

a jelen idben : b gcmb BUTaeMufi = olvasandó vagyok

a múlt idben : a ömbt, ^iHTaeMiifi stb.

2) Ha rövid ideig tartó vagy határozott id alatt befejezést

nyer szenvedést fejez ki az ige, akkor nem a jelen idej (awTae-

muh) hanem a múlt idej melléknévi igenevet használjuk (THTa-

iiíjfi) I^éld. : TH He y/i,eniB npHK.TMKaHrjn ~ te nem fogsz meghi-

vatni.

3) Közbeszédben a szenvedalak helyett a cfl szócska hozzá-

adása által képezett és nem annyira’ szenvedést, mint inkább ma-

gára visszahatást kifejez igealakokat használják. Pld. : b Hasii-

BaioCB ÜBaHOMT. = Jánosnak neveztetem.
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4) A személytelen mondatszerkezet által, mely abban áll, hogy

az alany tárgyesetbe kerül és az állítmány többes számú alakot

vesz fel. Péld. Mene KAvmjTTi = engem hívnak, hivatom, TeóeK^H-

ríjTTb = téged hínak (hivatol) stb.

Példák: I. rag. se.aeH'kTíi zöldelni, SHara tudni, hallani,

AjTH fújni, BHTH ordítani, KpHTH takarni, mhth mosni, ABnrnyra

mozgatni, cmbíth szülni, c.aa6ÍTH gyengülni, CTap-kTHCB öregedni,

A'fe.aaTH tenni, BHTaTH üdvözölni, pyaTH vágni, wiiTaTH repülni, rá-

cára gondolni, cn-feBaTH énekelni, nHcaTH (nainy) irni, cíbth vetni.

II. rag. bhcíth (BHmy) függni, rop^TH (ropro) égni, sp-kTH (apio)

látni, éoBTHCB (6ok)Cb) félni, ctobth állani, KpníaTU lármázni, .ae-

ataTH feküdni, bobhth (BOHjy, B03Hni&) szekeren hordani, bo.iohhth

cipelni, AOHTH fejni, bohth itatni, hochth (Homy, HOcnniL) hordani,

.aíoÓHTH (.aK)6.aK), .aioÖHmL) szeretni, A-fesaHTH (A^wua) osztani, cb^thth

(cB-fe^y, cb^thihl) világítani.

Fordítási gyakorlatok.

IHto C.ayxaK) c.aoBa nana y^HTe4H. He cnn ! y^Hca

npH4ÍaíHo! niTO poHT^ ro^y-L? Óhi. 4feae no BOSAyxy. CnpoTy

Béri. xopoHHTi*. KyxapKa 3BapH.aa o6'6a'&- HoMy th ne nypnurt?

lípOTO, O pOAHT64Í rOBOpBTl), aC6 EypCHBe niKOAHTÍ. 3AOpOBLK). Co-

cÍA'i> CTpoHTi HOBy XH3£y. Ha mTO HAemb Bt ropoAt? lIpoAaMt ko-

posy, H Kyn.iK) co6i& eAHoro eohíi. I1,h nanonBt ecb B04a? HtTt, no

Aopast nanoK). JIpcAaBt 6u HBt gme eohb, ho /[jme Ma.5o muíí oO'k-

n,a4H Eyniti, npoTO omeny ro nasaAt. Po^OAHoro naEop:^m! XyAOÓ-

HOMy Aapyn ! He omcb no nycTOMy I Ec4H öh’cl xoT'kBt ynuTHcn,

ÓLiBt öh’cb cnacT4HBt. BcTanLTe! Hact yme poiiTii! Hanm aomw

yAOBaHii H3t KaM^HLn. Moií Apyi'^ Bofiirk tb®ko pauent OwBt.

Hama pOAnna H4a po3opena xaTapaMH h TypEann. Bt CefiEem^e-

repBap-k EoponyroTcn Eopo4^k nanm.

Mit beszélnek a tanulók? A tanulók azt beszélik, hogy tudják

az egész nyelvtant. Mit kíván (sEC^aTn) ön? Kérem, hozzon egy

jó könyvet ! írtál már atyádnak ? Még tegnap írtam neki s ma is-

mét irni fogok. Mit fogsz irni ? Megírom, hogy megdicsért a tanító

úr. Mit tennél, ha találnál valamit az utón ? Megkeresném gazdáját

és visszaadnám neki. Igazat beszélj ! A szolgáló feji a tehenet.

Szenteltessék meg az Ur neve ! A jó nevelés kic)li (iic'i pcÓHT'b) a

rosszra való hajhimot. Az adott szót tartsd meg

!
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Meairb.

(Hapo^Ha daaaana.)

Ilpiümoez Heam do Mapiünu

3a%aez KJionomamu:

— U,u myü öumu Mapycemno,

Ifu 3aümu do xamu ?

— Oü ne cmü mu Heanonny

Aü udu do xamUj

Eü yiü mu ceoio ofcenny

Uímo ydetuh Koxamu f —

— Mm n 3naw Mapyeeuhm

Ceo9o otcenny eumu,
Moh otcenna hkz jiacmoena

Byde CH npocumu. —

— 3anpu euoopz, damnaü yneny

Au 3aeoprhAa,

Iloeedu w y eycmuü jmc%

KaofcUy mmo sdypmjm, —

3anep^ euaopz, aamnae^ tömény

Ona aaeopnjia,

Uomoez c’ neez y eycmuü jmco

KaaaeZj nmo adypnm. —

lloeéez en y eycmuü mzcz

Ta amaez m öumu,

Ona cmajia MOJiodenzna,

Ta HJia npocumu:

— Oü ne ofcajih mu Heanonny

lUmo’Mh mn ne Awiuia,

Tomm MU ofcasz Heanonny

Ulmo'Mh mu 67zpna ujia.

Ta ne ofcajih mu Heanonny

Ulmo eMh MOJiodemna,

Ho Auiuh oicaAh MU y nojiuci{)h

ffnmuna Manemna.



— Oü ne cjiyxaü Heanonny

Erz p03Moeonny,

Eepu KJiady, ma nopyaü
Efz eo4oeoHKy.

Hnz om em nopyaez

Ouh na öynamoHnu,

Ta Mycrzez w uanpnmamu
Hondz KomdoHKU.

Mvmu myda öeHapimu

y A7ZCZ 3a ey>íiMu,

Ta naúuíjíu maMZ mpym Mapiünu

n6dZ KOAOdOHKaMtl.

M OHU est nopadujiUf

JJajiu ez cejio anamu

Ta naü üde Eodnapöena

JTonzny noanaeamii.

Ta naü üde Eodnapena
TfZMa nrzmemKaMU

Aü naü üde Eodnapdm
Máz noHunemnaMu.

Haü cfzdjiae Eodnapena
Konsi eoponoeo

Ta naü epe Eodnapena
Ilona Mojiodoeo.

Aü sinz aanaez nhnz moaouü
Ház nnuofcnu mmiamu,

Ta ne Moajia Eodnapena

Jl,omny noanaeamu.

Oü ne Moofce nhnz numamu
Ilepedz cjieaemnaMUj

He Mooicz donzny ynoanamu

Hepedz nepeannaMu.

JXajia ona uaaöujmmu

HCoemoeo mzeonny,
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noeunamu na Mapiüny

üontidz Kojiodomy.

Oü u KOAU ceü nt^coHom

Oü yoice muüde,

Toedhi MOK ma Mapiüna

ffo Jtene yoicz npiüde.

*

üpiütuoe^ Meam do doMonny

Ta aaümoez do xamu,

He Ma yofce maMZ Mapiünu

Jlumh eiz dynamu.

Oü nombez 5w« no eopody,

Kanymxa cn aeuM,

He Ma Moem Mapiünu

nimo em cadtuia.

Oü noiMoez om no eopody,

HCumo aapuufzjiOy

Teneph Mene aa MapiüXioez

Cepdi^e aaöojmm.

*

— Oü daMZ mon cyno

Majihoeany cnpumo,

Ta udu Mu, ma npueedu

BfZHHauy eaadzm'to. —

— He daeaü mu HmnoHny
Mamoeany cnpuHw,

Eo H moön ne npueedy

Bnunany saadunw. —

— Oü öaMz mefz cyno

Ufe nsz pmnu nMy,
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Hdu Memz ma npueedu

Moujiz dízmcMZ MaMy. —

— He daéaü mu Meanonny

Ufe udTí pnnu siMy,

Eo íi moöm ne npueedy

TeouMZ dnmeMz MMy. —

t— Oü daMz mofn éyno

Kousí BopöHoeo,

Hdu Menni ma npueedu

Toeaputm Moeo.

— He daeaü mu Heanonny
^

Konn eopouoso,

Bo n merz ne npueeöy

Toeapuma meoeó. —

-

*

Esuez Heauz cyny

Honodz njm oku,

Ta ydapuez en

y JXynaü ejiyöoniu.

— Ta njiunu mu cyno

Pbeno ez epeaaMu

Koü mu o yHUHUAa

Poaeunonz Meoic' naMu!

We;it3HM4fl.

CKOpO H AOÖpO M05KT. B03HTHCfl Ha JKe.i'feSHHIÍ'fe, ÓHCTpO HepC-

B03HT1. OHa H TOBapH. Ho 3aT0 MHOrHX^ H /I.O.II'HX'B TpyAOB'L, MHO-

rnxi. rpoiiieft ctoht-b e-fe nocrpofiKa.

^jia ate^'h3HHUÍb npejB/i,® Bcero A’fe^^aíOT'b 4,opory: nopyaioTT,
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npopHBaiorB ropn, a ^epes'B p-]&KH coopymaiOTi AopeBaHH-fe,

KaM’fenHÍ& HjiH ate^isH’fe MOCTH. IIo üjTH K^a^yTi> nonepeHH'fe A^pe-

BaH-fe mna^H, h Ki mna.aaMX npHKp’fen^aiOT'& ate^isH'fe niHHii.

no ate^-fe-SHoS Aopoai ropoAax'B h^h óo^bihhx'l cejiax'B cyTL

CTaHn;ÍH. Ha chxi CTani^iaxTi ate.at3HHii;a Ma^o hoctoht^b, ^to6h oah^

nyTeinecTBymiH Mor^w bi3h3th, a APyrn — c^cth na atejit3HHi].K),

H ^to6h napoB03H momh AÖCTara BO^y ^ Ton^HBO. H6o napoBOsa

npHBeAe bo ABH^enie cn.aa napH, KOTpa nponcxoAHT-B oti» narpiToi

H KHna^oi boah. Cnay cíd ;ierKO Mom yBHA^TH, ec.iH B03BM6Me

©AHy CKJlHHHy TpyÓO^Ky, B^ KOTpy Ha^BOMH HOMHOrO BOAH, 3aTKH6Me

saTü^KOK). Ec.ih Harp-feeMe BOAy, TorAa napa nÖAOHMe 3aTHnKy, eMH
»e OTHHMeMe Tpyonay ot'b pma, TorAa saTBinKa cana onaT-B cny-

CTHTCH. Cbk-b Moace BOAnna napa npoH3BOAHTH ABnatenie. Cet cn-

^oiD noAB3yec<a JKe^isHni^a, napoxoA^* (napoBHH KopaÓ^B) h hhí na-

poB-]^ MamHHH.

KpoM-l CTanuÍH, BAo.aatB ate^ianoi A^>PörH CTpoaT'B Ma^-fe cto-

poaieBli xnacenKH
;
b^ chx^ atHByTí. CTopoacn, KOTpi cmotpbtb 3a

aacTOTOK) Aoporn. Ecjh 6u AarAC nOKasn^aca ace^isna Aopora, cto-

poat^ AO^^eni. npeAynpeAHTn ManmnncTa AaaKHMí> aHaKOMi, (b'b aghb

^epBCHMMTE* $^aroMi», a b^ nonn — nepBenoK) ^aMnoro).

Bao.^b ate^'feano'fe Aoporn cTaBHT'B a Tejerpa«»HÍ cto^bh, na

HOTpux-B npaKp-fen^ena aPÖtb bcac Tejerpa$i>. Hepea-B Te^erpa^i» na

CTanrpax'B yanaioT'B, rAe gctb toti> hjh APyrit not3A'B, n TaKHMi>

o6pa30M-B apBAyapeacAaroT-B CTO^KHOBenie no’fe3A6B’B.

Bhctpo necyTca napoB03H no r^aAKHMi) nmnaMX, ohh Be3yTi.

öo^ibme BaroHÖBi 3a coobo c'b napoAOMX h^h TOBapaan. Ho AaEOJH

a A-^a ate^Í3HHii,'t nnaiOTi TaatK'fe Bpenena. Bi> 3hm^ nep^AEO ate-

A±mj Aopory B^Tcpi cobcím-l 3anocHT^ cn'feroM'B, a nap0B03i> ne

Mome HATH Aa^e, noaa .iioah ne posancxaTB cn^l^ri*. Htoh ne 6um
Taai cnten-fe sanocLi, BAO^atB ate^^sno-fe Aoporn sbhEwIh caAHTH Ae-

pena.

Kto xone cícth na me.a'fe3Hnii,K), AOwiaten'B na CTanpin KynnTH

ÖH^eT-B. Ha ate^’fesnnn.'t ecTB Tpexií K^acc5Bí>, nafiTyHmifi ecTB Tpe-

Tit, a HafiAopoacmii — nepBHH.

y CnroTt, y donort . . .

(Népdal.)

y Ciieonm, y oAormz

Pycu 8080maJiu,

A Meuiz cn MOJiodoMy

üanu dpadoeaMi.
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JJami Mu cjí apadoeaAUf

Caeshny mu dajiu,

^ojiménhKoe eojiocuHKo

Ha ^KZ aanecoum.

A nnz moe MaMKa enyjia,

Taü CK satMymum,

HCe na Moeü eojioeomyí

manna ch aacenmtuia.

manonna en aacmmusa,

Ha öoym peMemnonz,

^ueu, dmti, Mon mumko^

Hniü K ofcoeufzponz.

Oü mu eadamh moh MaMKó,

Ooicz namynyz dope^

A namyHfZ MOJiodoMy

Bopom onu doöM.

Beszélgetés.
~ A vasúton. —

Ky^a H/j,e cefi no'fes^'b? Hová megy ez a vonat?

Ceft no-fesAí* (noTari») H^e ao A^'

ópeitHHa.

Ko.3h ötxoahti» uo’fesA'B ao KomHitB ?

Oco6obhí noii3A'i» otxoahtí. o 7-ofi

roAHHi pano, ho 8-ro ^aca otoSag

CKOpHÖ (lIOCa'fefflHHfi), KOTpHÖ 0

TpH roAHHU CKopme npHtAe Ao

KoniHitB.

Ec^h TaKT>, Ta RyniTB mm M^ieTi

(KapTKy) APyrot oaccH ao cko-

poro (nocn-feinHoro) noÍ3Ay.

Hrb 30Beca Haft6.iH3uia CTaHn.ÍH?

He 3HaB0, HO hoísa'b ne 3aAepatyeca

Ha TOfi CTaitÍH.

Ilane KOHAyKTopB, a^htc naMBOT-

A^JitHoe Kyne (BatoHB), mh HAeMC

AO Kohihi],b.

Ez a vonat Debrecenbe megy.

Mikor indul a vonat Kassa felé?

A személyvonat indul 7 órakor

reggel, de 8 órakor megy cl

a gyors (vonat), mely 3 órá-

val hamarább érkezik meg
Kassára.

Ha úgy (áll a dolog), akkor

vegyen nekem II. osztályú

jegyet a gyors vonathoz.

Hogy hívják a legközelebbi ál-

lomást.

Nem tudom, de a vonat nem
áll meg azon az állomáson.

Konduktor iir, adjon nekünk kü-

lön kupét, mi Kassára me-

gyünk.
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üponiTO tyfi TaEi MHoro no^opoat-

HHXT. e Bi. ^eKa^LHBXB H Ha ne-

poH’fe ?

IIpoTO, 6o Työ cóirnecH 6o.ai>ine

me^'feanoAopoatHHX'B 4hhíS.

I1,H AO^ro CTOHT^ Tyft noisAtV

elaniB HHTL MHHyTI>.

HIto ate HeKaene?

Tenept bxoahti eAHHi> TOBapOBHfi

noisA'B H31. ySrejia.

HoCHJlblHaK'L, npEHectTB H31>

pecTaBpan,ÍH ^^aniKy nepBenoro

BHHa, naHKy repn,eíoBHHCKoro

Aorany h nal'apeTOBi nanepn h

nanoHKy aana^OKl.!

Hame Kyne nepeno^Heno, npomy

MH-fe yKaaaTH Apyroe mícto!

He Mory, 6o ne Maro.

FaB HaHa^LHHKli CTai^ÍH?

líO'feSA'B OTEOAHTt !

BHci^AaTH

!

Kö.abKO n^aTHTCH aa <5ÍaEpa?

^PiaKepB AO ropoAa EomTye 1 ko-

poHy
;

a m-écto bo OMHHycfe

20

Aa^eKO rocTHHHHU,a?

CoBctMi* 6^h3ko, Ha yr^y Be^HKoi

yjiHu.'fe.

3aBe3’feTi> MeHe TyAa!

Miért van itt oly sok utas a |

várótermekben és a peronon. I

Azért, mert itt több vasúti vo-
j

nal fut össze. l

Sokáig áll itt a vonat?
’l

Csak öt percig.
;

Hát mit várunk ? M
Most jön be egy tehervonat .|

Ujhelybl. ?|
Hordár, hozzon a vendéglbl

||

egy üveg piros bort, (egy) kö- ,

teg hercegovinál dohányt, cí- |
garettapapirosokat és egy ska-

tulya gyufát
! ^

A mi kupénk túl van tömve,

kérem mutasson nekem más 1

helyet
! ^

Nem tehetem, mert nincs! j

Hol az állomásfnök?
’

A vonat indul!

Kiszállani ! !

Mennyit kell fizetni a fiakerért? i

A fiaker a városba 1 koronát
|

ér, az omnibuszban pedig egy
|

hely 20 füléit.

Messze van-e a vendégl ?

Egészen közel, a nagy utca

sarkán.
;

Vigyen el engem oda ! I

16. §. A kivételes igék.

Az igeragozási kivételek legnagyobbrészt csak a jelent mód

jelen idejére vonatkoznak, ezért a 'kivételes igéket a jelen id alak-

változása szerint 7 csoportba szokták összefoglalni.
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/. csoport.

-CTM, -3TM és -pTM végzet igék

fnévi igenév Jelen id Múlt id Paran-
csoló

Állapoth. igenév Szenved
melléknévi*
igenévjelen múlt

lecTH fonni njieTy fo- Mé-BTj (-ji-b) -Jia, -Jio naoTH iraeTyqn iiaGB- naGTGHHÖ
nk fontam fonva mn fonott

MGTemb
stb. iiJie-

TyTij

JjecTH seperni MGTy mbij (-btj), -Jia, -Jio M6TH MGTyqn MGTGHblH
JlB-fecTH virítani HB'fexy n;B'feBi>(-ji’b), -jia, -lo ITBÍÉíTII iTB^Tyun -*)
flIocTH nni pocTy poc-b, -aa, -j[o POCTH pOCTyUH —
JecTH vezetni Bepy BéB'b(a'b), -Jia, -Jio BGAH BGayqn bgaghhS
lacTH rakni Kiapy KJiaB'b(jii>), -jia, -j£o KaaaiH Kaaayqn KaaAGHHÜ
pacTH lopni Kpapy KpaB'b(jib), -jia, -jio Kpaa;H Kpaayqií KpaAeHHÖ
acTH esni napy naB'b(3['b), -aa, -lo naa;H naAyqii —
pBCTH fonni npapy npjiB'b(-B'b),-ja, -Jio npa^H npfla;yqii npa^enHt
^CTH ülni cHpy ctBb(-a'B), -aa, -ao CflAb ctAHqii —
min menni npy nmoBB(B'b) -aa, -ao Ha;H H.ayqH inGAiniü
ecTH vinni Hecy necb, -aa, -ao HecH HGcyqu HeCGHHÜ

iacTH legelni nacy nacb, -aa, -ao nacH nacyuH nacGHbifi

IpHCTH rázni Tpacy Tpflcb, -aa, ao TpHcn Tpacyqn TpaCGHHÖ
le3TH vinni BG3y Bé3b, -aa, -ao Besn BGSyUH BGSGHHÍ
l(szekeren)
lpH3TH (rágni) rpbisy rpH3b, -aa, ao rpH3H rjiHByqH rpHBGHHft
lp3TH mászni Jiibsy ai^3Tb, —aa, —ao ai3b a'fcayqn

ipeöcTn gereb-
Iv^ttii

rpeöy rpéÖB, -aa, -ao rpeÖH rpeóyqn rpedeHHfi
n \y wiiii

KyÖCTH kop-
iac7f;iní

cKyöy CKyö'b, -aa, -ao cKydn CKydynn cKydeHHfi
pAO/«iCiliA

l'epTn dörzsölni Tpy, Tep-b, -aa, ao Tpn Tpyqn Tepran TepTbiS
Tpeinb

éppen így y^epTH (nyúzni), yMepTH (meghalni), npHnepTH, nepra (tolni, tá-

masztani), JKepTM (falni), npocTepTH (kiterjeszteni) stb.

IfeCTII tMt,, jbniL, tCTL tjro -fejKI. tliniH tASKeHHÖ
bnni
poB'fe- noBliMh, -EUb, -cTb noR'ihBT., -jra, -.Tío noBteb noB'á- hobííb- noBtpaH&íö
CTH

ídáni

Jegyzet. Az alanyi igéknek (verba intransitiva) szenved alkatú igenevük nincs,

ezt csak a múlt idbl -bi raggal képezett melléknévi alakkal fejezik ki. így : írBtiMíi

-Jia, -oe, =r a kivirított, poc.iHíl =r felntt, ynajiHÖ = leesett stb.

tMb, jbmb, tcTb
ÍMG, tCTG, liAaTb
noBliMb, -mb, -CTb
noBliMe, noBtcTG,

í>Bb, iiaa, tao -fejKI. tBmH

noB'ihBb, -aa, -ao noB'kjKb noB'á- noBiiB-

;i;aioqn nm
IIOBt^TUTT,

íí:

'
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//. csoport,

-SM végzet igék

Fnévi
igenév

Jelen id Múlt id Paran-
csoló mód

Állapot-

határozó
igenév

Szenved
melléknévi!

igenév '

ne^H sütni

/

neny
ne^enib
nene
ne^eMe
ne^eie
neKyT-b

néKi>, neKxa, neKxo ne^H neKynn ne^eHHÖ

pe^ mon-
dani

peny péKX>, -Kxa, -xo peBín peKynn peneHHfi

»oaow ci-

pelni

BoaoKy vagy bo-

ao^, Boao^HiHB
BoaoKi., -Kaa,-KXo Boaoqn BoaoKynn BoaoHeHtiüj

ctTO vágni ctKy V. ct^y, ct-

nemb
cfeKx>, -Kaa, -Kxo CiUH c'feKyun ct^euHÖ

!

TOB^ törni TOBKy V. TOBny XOBKX., -Kaa, -K30 XOBmi xoBKymi XOB^eHHÖ •

npa^ be-

fogni

npary v. npHHiy
npfDKeniB stb.

nparB, -raa, -rao npaíKU iiparymi npaaceKBih;

bimi,

-hat, -hét

Mory V. MoacyMO-
acemB stb.

Mor-B, -raa, -rao MOaíH Moryun MoaceHHÖ i

1

GTepe^H
rizni

cxepery v. ciepe-

licy, cTepeaíeniB

cxepérB, -raa, -rao cxepeacH cxepe-
atynn

cxepeaíeHii'

cTpnqn
nyirni

aema lefe-

küdni

cxpary v. cxpnaíy
cxpHateniL

aary, aHHceint, .xa-

ryxB

cxpprrxj, -raa, -rao

aér'B, aeraa
aarx., -raa

cxpnacH

aaaíB

cxpH-
acyHH

cxpHaceHul

Bepe^H
dobni

Bepry, sepjKeniB Beprxj, BGpraa
Beprao

BepacB
BepJKH

sepatenHÖ
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///. csoport.

•HyJM végzet igék.

iveil

éknél

név

Fnévi
igenév

Jelen id Múlt id
Paran-
csoló

mód

Állapoth. igenév ézenvedé
mellék-

névi igen.jelen múlt

HHt BHrHJTH ABHTH-y, ABurn ABHrayHH aBHT- aBHTHeHHÖ V.

mozgatni -emb, -e ABHrjio vagy V. annsKH HyBnni aBHTHyXHt
-0Me, -exe, jíBHrnyBTb, abiíf-

-yxx. Hyjia, ABHTHyjio

OpHyXH BGpHy, -enib B6pHyBx>, *aa, -ao B6pHH BepuyB-
aui yisszafor- mw

1

dúlni

eHsi lacnyTH racHy, -enib racB, racaa, racao racHH racHj'm raenyBirai raoaiít
elaludni racny-B-bj -aa, -ao

iui n(d)HyxH rnny, -emb rndb, THÖaa, rndao THHb rányom rnnyBina rsnyTKi
pusztulni vagy

hhI

rnHyBb, -aa, -ao

amyxH KHHy, -einb KHHyBb, -aa, -ao KHHb KJZtHyma KHHyBíini V.

dobni KxxyxKÉ
eHHi

i

iiHHyxn njiHHy, -emb naHBb, nanaa, naHHH naHHyw naHBHiB
folyni naHao

aHi nabmyBb, -aa, -ao

jarnyxn
,

cjirny, -emb osTb, caraa, carao carHH cflrHyHH oarnyEmH cHrHeHHS V.

sera felérni carnyBb, -aa, -ao carnyTHÜ

ÍHTHyxn XHrny, -emb xíirx>, xaraa, xarao xarHH xarny^H xflTHyBmH xarneHMS v.

teHH : húzni XBTHyBb, -aa, -ao XffTHyXHfi

j^iaÖHyxH cjtadny, -emb caaöb, -aa, -ao caaÓHH caadnymi caaömH caadant
gyengülni caadnysb, -aa, -ao

-

íipHCXHr- npiicxiirny nycxnrb, -aa, -ao npHcxnr- npncxnr- npacxHr- ITpHCXHraMil
jHUi Hyxn -emb HH Hynn nm

megérni

c^eanyTH elveszni, eltnni, yTHxnyTH elhallgatni, elcsendesedni stb.



IV. csoport.

-fcTM végzet igék

:

Fnévi
Jelen id Múlt id Parancs. Állapoth. igenév bzenvecfl

mellékng
igenévj

igenév mód
jelen

|

múlt

roptTH égni ropro, -nniL,

-HTB
rop’feB'B, roptaa,
rop-fejio

ropn ropaHH rop’hBmn

1
aptHHiriaptTH nézni apK), apnuiB ap^BB, ap-fejra,

ap'fejio

apn apann aptBmH

öBeHiTH
zengeni

BBeHK), -HmB afleH'bB'B, BBeH'fejra

aBeHtao
3BeHH BBeHH^H aBeH^BniH i

•i

látni BH^aty, BH-

. . *

BHAHTB

BHA'kB'B, BEW'feaa,

BHA'bao

BHAH
V. BHAB

Bn;i;a^H BHA'fcBmn BH^tEHli 1

1

cwítTH ülni cnaty, cn-

AHinB
cnAtBB, -jia, -jio CH^H cH;ttBmH

>

í

BHCtTH
függni

BHiny
BHcnmB
BHCflXB

BHC-feBB, BHCtjra,

BHC'feaO

BHCB BHca^ BHctBiira
\

%

1
BepT-feTH

forgatni

fúrni

Bepqy
BepTHinB
BepTHTB

BepT'feBB, BepT'Jbaa

Bepitflo

BepTH BepTfl^H BepT^Braii

XOTtTH
akarni

xoHy
xoqemB
XOTHTI.

V. XO^TB

XOT-feB-B, -aa, -io XOTB
V. XO^B

XOTfl V.

XOTHUH
xoTtBinn 1"

: i

-Vlí

jci

Éppen így : o^íth (o^hti.) fájni, ^gctíth (ó^iemy) ragyogni, CMOTpta
(cMOTpH)) nézni stb.
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V. csoport.

-MTM végzet igék.

1 Fnévi
Jelen id Múlt id

Paran-
csoló

mód

Állapoth. igenév Szenved
mellék-

névi igen.ífl igenév jelen múlt

fliiTH verni öbw, ótenib
dbe, dBöMe,

dbeTe, dbioTTj

HBT., dlIJia, ÖIIJIÜ ÖlTft ÓblOUH ÖHBmu ÓHTHÖ

htii inni llbM miB'b,' JTHJia, iiiijio iipi nbiouH iiHBiim nUTHfí

hth V. ajra-

th önteni

Mbio, -euib JTHEB, JÍIIJia, JIMO
JIJIHBB, JIvIHJia, JMfíiIO

aabu V.

aifi

aiiDUíí aHBum
aaaiuiH

aHTIJÍÍ

aaflTMÖ

hth fonni Bbio, -emb
-BblOT'b

BIIBT. BlIJta, BHJIO BHH bíiouu

Bbio^n
BHBUIH BHTHÍi

KHTM élni acmo, -euib

V. :KnBy
JKHB'b, ÍKHJia, HíHJIO jidH miBH miiByuii aCHTbíÖ

lappén így megy : mm’H varrni, rHHTH rothadni,
,
a,OHTH fejrli, nOHTH itatni stb.

$03HTII sze-

Ipren hordani
Bo:Ky, Bo-

3HlIIb, BOBHT'b

BoaHB-b, -,ia, -.10 B03H B03HUII B03HBUIH Boaíenijö:

ve-

1 zetni

BO^ÍJKy, BO-

^íHnib, Bo^íaTB

BO/ÍIIBB, -Jia, -JIO B 0/1,11 B0/I,HUII BO/ÍHBiniI Bo(/i;):KeHbiS

|co?i,iiTn járni xo;i;jKy, xo-
;i;ninb, xo^íHrb

XO^ÍHB'b, -Jia, -.10 XO/ÍII xo/i;auH XO/ÍIÍBIU XO/ÍHCeHblÜ

Biahth ültetni caa,JKy, ca-

a:Hiiib, ca^HTB
cazíHBB, -jra, -jig ea/íii ca/i;Hun Ca/ÍHBIUH ca/i;:KeHMfi

1 éppen
Ipölteni, po^

így kell ra

1.HTH szülni

goznunk a köv.

stb.

igéket

:

pa/l,HTH tanácsokli, yAüTH

Ihochth hor-

1 dani

Honiy, Ho-
CHIUb, HO-

CHTB

HOCHBTb HOCII HOCHUU HOCHBUm HomeHbrfi

InpocnTii

1
kérni

iipomy npOCHBTE. rrpociT ITpOCflUU lipoCHB-

mn
iipomeHMá

1 éppen így B'kCHTH akasztani, racHTia oltani, iStb.

laíoöirni sze-

1 retni

1

Jiiodjlio, ,110-

ÓHUIb, .TIIO-

ÖH'l'B

.iiodiiB'b, -Jia, -.To aioóii aiodíiuii awdiJBiiiH aiodaeHhiü

iyiinTH venni Kyiijiio KyiiHB'b, -jia, -jo Kyiiir Kyiiyiouu KyriiiBuiH Ky lueHMÜ

1
ezek s;zerint rag02:ziik: .aoBHTH vádiászni, po6HTM dolg(ózni, 'kma'rw ('íiMdio)

1

megfogni, jiomhth törni, TonHTH fteni,

[
cTynHTH lépni stb.

CTaBHTH; állítani, MOBBTH mondani,

lORtTHTH Vilá-

1 gítani

1
|KpyTiiTH for-

CB'kay, CB'íi-

THÍlIb, CBIí-

THT'b

CB'liTIIB'l., -ifU, -ao CüiiTlI CB'kTHUU cB’bTiiBmii (‘B LU1.«!UUÜ

gatni

l

Kpyyy, Kpy-
THinb

KpyrUB'b, -aa, -ao KpyTU KpyTBUU RpyTMU-
mu

KpVHeUUÜ

éppen így: nycTHTH (uym;y, nycTami.) engedni, iioctTHTn meglátogatni stb.
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VI. csoport.

-axM, -ATM végzet igék:

Fnévi igenév Jelen id Múlt id Paran- Állapoth. igenév Szenved ^
mellékn^ T
igenév

csoló
jelen

|

múlt

ópaTH elvenni óepy, 6e-

peniL, öe-

pyT-L

ÖpaBii, -jia, “jio öepn öepyqH ópaBnni paHHHfi '

s
lí:

SpaTH, /íepTH

nyúzni
Aepy ^tpaBb, -m, -30

Aep-L, “3a, “30

Aepn
V. APH

^epy^in /tpaBiiiH

•|

ApaHHH®
TtepTbiS

npaxH tiporni íiepy, ne-

penifc

npaBij, “Jia, -Jio nepii nepyun npaBinii npaHHfeií

THaTH hajtani iKeny, me-
Hemb, jKe-

HyTTb

rHaBi>, “jia, -30 5KeHH acenyqn rMaBirai rnauHHÖ
,j

!iyí

várni 7KJIJ, -enib

Hc^yTb
HCAaBb, “Jia, “30

2K;i;aft

jK,nyqn atAaBinn HCAaHHHÍ

r
:icpaTn, :i:epTii

falni

."KpH iKpast, “la, “:io

íKepb, -m -ao

MKpn
jKepn

aíepniH JKepTWfl
j

i

Baarn elvenni BOBbMy BSBBt, “3a, “30 BOabMH — B3HBinH
1

BSflTblft
1

3BaTH hivni 3By, 30By,

aoBemb,
SOByT-B

SBaB'B, “jra, “3o SOBH BOBy^n 3BaBinH
1

SBaHHMüjl

í.

Éppen így: ccaTH szopni (ccy), pBara tépni (psy), TKaTH fonni (TEaio

THy, Tqenib), oenaTH kalapálni (oen^no, K^ea^emb, MenaBii), xpanaTH sántít

(xpaM^ro), CHnaTH önteni (chu^io), cynaTH sodorni (cyqy), CKaKaTH ugrij

(cKaqy), K^HKaTH hivni (MHqy), n^aKaTH sirni (niiaqy), MexaTH dobálni (Me|

Meqemb), npaTaTU rejteni (npaqy, npaqenib), TonTaTH tapodni (Tonqy), nHCKí|

sípolni (nanty), CBHCxaTH fütyölni (cBHiity); nrenTaTH súgni (menqy). i

uaajíTii kölni BÍTilíy, BB-

atdniB, Bíi-

SKyTli

BBsaB-b, “Jia, “Bo BBBai BHBíyqH BaaaBuiiT
1

BH3aaHH:|

Éppen így: Ka3aTH mondani (Kaaty

nyalni (^aaty), p-ksaTH vágni (p^JKy).

),
,a,BHraTH emelni (ABHmy), ^anaaT!

HHcaTn Írni

Éppen í^

KpHHaTH
lármázni

jie.';i:aTH feküdni

irymy,nH-
iiieDTL,nn-

ínyTb

ly : TecaT

Kpnuy,
Kpif^HIUL,

KpiIUaTJj

jiG/Ky, jie-

/KHUIB, Jie-

./KaT'f)

rmcap.'B, -jia, -.lo

H faragni (Temy),

KpU^aBT,

jiejKaB'].

niiiriii

qecaTH í

KpH^H
KpHTJb

1

iinmyHii

'ésülni sti

KpnBanu

jiejitauii

nncaBiiin

b.

KpnuaB-
um

jieaíaii-

mii

imcaHHbil

cnaTH aludni CITJUO,

cnmiii.,

CnJTíIT'b

CIiaB'B * Cilii cmiMii ciiaiiiiiii ciianíjfi

maTH aratni :üuy,

jKHemi.,

)KHyTl>

BííaB'í., “Jia, “Bo aiHH jKuyqH iKHaBIUH iKaTUÜ
j

Épp így: TJiTu 'vágni (thv) , aana-m kezdeni fjav
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VII. csoport.

OBaTM, -eBaTM végzet (gyakoritó) igék:

Szenved
mellékn.
igenév

Fnévi
igenév

Jelen id Múlt id Parancs.
mód

Állapoth. igenév

jelen múlt

yiioBaTH

vásárolni

Kynyio, Ky-
nyemr>, -e

KynyeMe, Ky-

iryeTe,

KyiioBaB7>, -jra, -jro Kyiryil KynyK)Hu KynoBaB-
UIII

KynoBan-

Példák: BtpOBaTH hinni, SHMOBaTH telelni, nanOBaTH uralkodni, noBHHOBa-

fl engedelmeskedni, pa/i,OBaTHca örülni, ii,i.aoBaTH csókolni, CH.aoBaTH kínálni,

lyszeríteni, BOCBaTH harcolni, HOB;oBaTH éjszakázni, poscKasoBaTH parancsol-

nia

ni, yKasoBaTH mutogatni, Ma.iBOBaTíi festeni, c^ai^OBaTH következni, n.iiOBaTiá

íködni stb.

Fordítási gyakorlatok.
n

li (Az I. csoport igéihez.)

IIpHHecH MH Ma.10 BOAH ! Ky^a neceniL toto bhclmo ? I1,h npH-

jjp

Héci ecL MH x.ai6a? Koro npEBésob ÜBaHT* ? Ham^ bÖ3x AY^eTpace.

iti
rpi^niHHKa rpH3e cobíctl. IlaBeaT. yaaBi. na 3eMaio. ümenHita yace

It Aoci’a noApocaa. CaAi> coó'k paTe Tyfi, Koao nene ! He óofica, ne

yMpefflt ! Hto 'kmi> ÜBane ? Hofi cioAa, noB'feML Te-kj! Pa<í»ia noTepaa
’’ KOHonat. Kto ca npanep-L ki ctíhí ? Pyata itB^TyaH CHatno naxHe.

Ili

Kpa^eny BeiitB ne KynyÖTe ! HAyan ne óeeiATH ct> jioa^mh ! Caym-

HHu,a HaKaaBiHH orna, CTaaa KypKy CKycTH.

Mit hoztál ide ? Eredj, vMd el ezt a levelet a postára ! Anna
seperd ki a szobát! Ülj le arra a fonott székre! Vezesd ide azt a

[H
lopott lovat ! A gabona már megntt. A rózsa kivirított. Tedd a

lóra ezt a nyerget. Péter a szekérre ült és elment a vásárra. Ne
másszál a fára, nem esel le róla.

(2. csop.)

Jí He Mory hath ci> Bann. KeAi* ue Moatenib, Ta ocTaHLca aomh,

GyAeiHL tobhh coaL. BpaT:& moh aér^ coóli na iiocrkat. Co.aHite ueae

MH roaoBy. Mara HaneK.aa naM^ Tpn x.ai6ij. ÖBHapL ocTpHn, Bivk.

<l>eAope ynpaaíH Konefi ha^b B03y! YjKe’ML 3anpar^. ToBKy’iH co.ib,

noHB'L eMB cot pyKH. C.ay3KHHii;a ciiMe KanycTV. ^Ito ca 3a mhob^

BO.aOHHniB ?
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Mit eszel? Sült tyúkot és tört pasziilty. Miért fogtad be a lo B
vat? Mert az úr mondotta. Most nem mehetünk. Tegnap sütött a

nap, akkor lehetett volna elmenni. Ki nyírt meg? Atyám nyír en-

gern mindig. A kutya rzi a házat. A Tisza a Dunába ömlik (tgto). fd

(3. csoport)
II

nmeHHita npHCTHr.aa. Boöcko ABHrHy,aoca cgásl h CKopo ||
H3He3Hy.zio 3a .i'kcoMT». Bo boSh4 norH6.ao mhopo ./líOAen. H no.aoBHHa f|

BOHCKa ne Bepny.^aca aomoh. 3aracn CB'knKy ! By^t thxo, kcab ca

KHHeiiib, y^apio Ta. BayAHun cuin> iiOKHHyBiuu POAM-

TeatCKiü, OTAaaHBaa bi> ayaurny. Ho CKopo Aocaraa er noA^a AO^a. L
rponiH OTn.iH.aH ti> nero CKopo, h .leABa ne H3ne3^ h3t» voao/\j.

||

yc.ia6niH AyíKe, sepnyBca ki> OTítro.

Ma vasárnap van. A harangozó meghúzta a harangot és erre
^

megmozdult (ABurnyTHca) a falú, az emberek a templom felé siet- :

tek. A csillagok fénye már kialudt. Nálunk holnap lesz a szüret.

Meggyengült a bor ereje. Jövre, ha elérjük, jobb szüretünk lesz.
,

A kipusztult szl helyett uj amerikai tkéket ültettünk s már azok ,

is fognak teremni. Dobd el azt a szivart, úgyis elaludt már !

(4. csoport.)

coc^Aa ropHT^. B,h bhaht6? Bnmy, n yate na no.iro yBH-

aJíet* UItocb Bce mh b^ yxo BBeH-fejio, ne xork.iocn mh'í hh

poHTH, hh chaJíth, npeABHA'íiBT. eML onacHOCTL. IIIto ca BepTHnn,

Tyn y Arop'k, hah racH orom.! A cocIía^i* rAe-e? Tairn chahti. b'l

saropoA'fe hoat. bó^ohkok) h chabbh cmotphtt. na noatapT.. BnA'tBniH,

niTO ne roAeni oronn 3aracHTH, BepnyBca bt. 3aropoAy.

s

-'í

• >

Nézd csak, mi van ott ? Mi ég ott ? Nem látod, hogy a korcsmá '

,

már leégett? A szél csak úgy forog, még erre is- fordulhat. Ne ül-

jünk tétlenül, mert felettünk függ a veszedelem 1 Ülve nem mén-
^

tünk meg semmit.

(5. csoport.)

KoBanT. naHBT. opynn na Koaeca. IlycTH iica hoat. ctob'b,

BH./i'íi3e na ctobt.. He xoah rpHn,ío na Benepmiitío ! JKnn ciiokoíIho,

Co CyAenib 6 hthíí ! lÍBan^B nanHBinuGH ynaBij ct. B03a h cTpanino

noÓHBca. CoKOTHCíí OTT. naiiHToro no.iOB'íiKa. He b.^lh yate ööai.nie,

6o a ne .tíoöbh) naoHBaTHca. ynenHM boahtt., a ueyEiíí cxkAOMT.6po-

AHTX. y iiOHH CB'íiTHTT. ivrfecaii,i>. He KpyTH paTe, 6o iiepeKpyTHmb!

He npocH öt'l CoraToro, no ott. utHporo

!

'Ü
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;;f A ki ájtatosan élt, nyugodtan halhat meg. A méh reggeltl

l^estig dolgozik. Megfogták a tolvajt. Ki járt itt? Holnap fogjuk sze-

kerén hordani a mezrl a gabonát. Atyfim sok fát ültetett a kert-

ben. Nálunk az ipar szépen kifejldött. Az emberek sokat dolgoz-

nak és keveset járnak a korcsmába. Én már öreg vagyok^ azért

már nem bjtölök. A burgonya nem szereti a nedves földet.

(6. csoport)

IípH30BH CAjrj H KaHtH 6My, 06 lJ yiipüri> K0H6H HA'B B03y. lípH-

Be/tH croAa Toro ! JKohii jKnyTi> }khto cepiiaMH. Bo3lmh nepo

H TííHTy H ^aS MM u,epy3y, Koxpy bsíib'l ecb öt’l Meiie. TAecL po3-

Aepa» HaraBHi],^? Ha n.aoT'k. Ta bkí.? Ta TaKi>, a xot4bi> nepecKO-

aHTH HO ynaBa> eMB. HoMy’CB npHnepi> /tpaÓHHy h^i> A^peBy !

II,H TaKL onaTt H3opBaBT> ecB MHoro caHBOKi> ? Ta u,H He Haatepi> ecB

ca yjKe ! at/i,aH 6y/i,eniB Tn’ni,e ahbcb naaKaTH ! 3a6epHca

BOTTH

!

Ki aratta le a zabot ? Ki köti amott a kévéket ? És ki alszik

amott az asztag alatt ? No csak, kiálts reá, hogy ne feküdjék már,

hanem jöjjön dobálni a kévéket a szekérre. Jertek velem, megmu-
tatom nektek, hogy letiporta a zivatar a gyümölcsfákat. Miért sirsz ?

Miért bújsz (apaTaTHca) el ellünk? Ne szundikálj, hanem ird meg
már azt a levelet

!

(7. csoport.)

OTen,B po3CKa3ye HecTyfi poAHTe^iefi ! KoBani. Kye c-b

K.aenaHOMi.. Bo/i,HapB nanBae oópynH na onicy. Kto ne xone, Toro

He CHeiyn! He Bipyfi Kaac^OMy! CHacT.iHBBiii, kto yuonae na rocno/ta !

Ma.3HpB 3aMaviBOBaB'B moh) xnaty.

Ádámnak a paradicsomban minden állat engedelmeskedett.

Örvendett az egész természet. Ádám uralkodott az egész világ fö-

lött. A katonák vitézül harcoltak. Böjtben ne táncoljatok! Muto-

gassátok meg a vendégeknek a vidék szépségeit !

Ha Toiyi-b oívfe npM noTOitt . . .

(Népdal.)

Ha mOM?> 6oi{n npu nomoiiiz

j. Jlea npymunu anymcn,

'X Hado MHOw, MOJiodoTo

I JJea x./ionHunii biomcn.

I

Xomi) CH uümc, xomb ne öuüme,

}l 6ama ne ydy,

IhauKoeuMb pynny da.ia,

Heanmea ydy.



He HiypMCfl . . .

(Népdal.)

He cHcypucsi Mon Mii-jia

Ooich n Uhw^

Eo ydetuh mu cmoeamu

Hkz yMpy.

Oü ydeuib mu öarneamu

Taü eupe m%anamu

Hkz si öydy e’ meMHMo epoöm

Ha 07ZKU jieoicamu.

Beszélgetés.
— A városban. —

JÍK-L 30BGCfl cefi ropoA^?

II,H Aa^eKO CTaii,ia ropo^a?

lIoBes'tT^ MHa nepmy tocthu-

HHU,K) !

Tag bh ÖHBaeTe (atHBCTe)?

II HBaro npH Be^HKofi

noAí» ^HCJOMi> 34.

Ha ao^hhí (napTep-fe), d,h na no-

Bepci?

Ha APyroMi» noBepc'b; OKHa otbo-

pBioTca Ha óoHHy y.iHii,K).

líponiTO cecH y.iHii,H TaK^ Ay^Ke

03KHB.ieHa?

H6o Tyn e HaH6o.di>me coenoBi. h

TpoTyapi> Tyn HanniHpmiH.

lípOHA'^M'B népese TOTy n.doiii;aAi)

!

IIIto yBHAHMe TaMii?

Tant e HafiKpacina ii,epKOBL ro-

poAa H euHCKoncKa pe3HAeHu,ÍH.

I1,H BHAHTe yace u030.^0HeHHÖ KpecT^

H .ziecTaiii,ifi Kyno.i'B pepKBH?

l>H3Ky, 0 To iipcKpacHHH 6y-

AHIIOK-L.

A TaMi niTo 3a naAaTa?

Hogy hívják ezt a várost?

Messze van az állomás a vá-

rostól?

Vigyen el (szekeren) a legels

vendéglbe

!

Hol lakik ön?

Én a Nagy-utca 34. sz. alatt

lakom.

A földszinten, vagy az emeleten ?

A második emeleten
;
az abla-

kok a mellék utcába nyílnak.

Miért oly élénk ez az utca ?

Mert itt van a legtöbb bolt és

a járda itt a legszélesebb.

Menjünk át azon a téren

!

Mit látunk ott?

Ott van a város legszebb

temploma és a püspöki palota.

Látja-e már a templom ara-

nyozott keresztjét és fényl

kupoláját ?

Látom, ó az csakugyan gyö-

nyör épület.

Hát ott miféle palota van?



— 119 —

To KacapHa.

TenepB ate na plthoki> !

Ha nyTH ysHAHMe nsi* e^aoro oicy

cj^Ty H noaTy, a hs-b ;i,pyroro

oKy ropo^CKifi ^omb.

r^e e 6o^LHHn.a?

Bb HOBÓfi aacTH ropo^a.

ll,ií e TeaTpB bb ceMB ropo^^?

E, TaMB CTOHTB Ha U^Oma/^H HM6HH

PaKOBn.ifl.

Ho yjKe, BHaty, uos^ho, a^eKTpHHH'fe

.aaMHH ysKe CB-feTaTB, aacB yjKe

BepayTHca bb rocTHHHHU,K).

Az a kaszárnya.

Most pedig menjünk a piacra

!

Az utón az egyik oldalról

látni fogjuk a biróságot, a

másik oldalról a városházát

!

Hol van a kórház?

A város uj részében.

Van-e színház ebben a vá-

rosban ?

Van, ott ál a Rákóczi-téren.

De már látom, késn van, az

elektromos lámpák már vilá-

gítanak, ideje már visszatér-

nem a vendéglbe.

17. §. Határozószó.

A határozószók a cselekvés vagy történés körülményeinek, —
u. m. a hely, id, mód vagy ok — meghatározására szolgálnak, vagy

valamely más beszédrész jelentését módosítják. Péld. HsaHB n})e-

KpacHo cn-kBae = Iván nagyon szépen énekel. Th dy^ce Aoöpy

KHHry HHTaemL = Te nagyon jó könyvet olvasol.

A határozószók részint egyszer törzsszók, részint állandó-

sított rágós névszók és pedig vagy a névmásokból, vagy a fnevek-

bl, melléknevekbl és számnevekbl vezethetk le.

A határozószók fajai

:

1. Helyhatározók. (Hap-knia MkcTa).

Hol? (ede?) kérdésre: Ty, Tyfi, TyTB, Tyma = itt, TaMB,

TaMKii = ott, TAecB =: valahol, BCíOAa ^ mindenütt, ohac rentAe

— amott, HHrAe = sehol, Aa^eiío = messze, óansB, 6aH3LKO =
közel, AOMa =: otthon, nocepeAB =- közben.

Hová? (nyda? nydn? nydu?) TyAa (u) == oda, ciOAa (u) =
ide, KyAucB = valahová, ropk = fel, AO^k— le, aomoö = haza,

HaaaAB = vissza, na nepeAB, bb nepeAB = elre, bohb = kifelé,

Ha npaBO =:r jobbra, na akao r= balra.

Honnan? {^mmi?) otth, OTTaMB = onnan, otkhcb — vala-

honnan, H3B 3aAy hátulról.
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2. Idöhatározók. (HapMa speMeHH.)

Mikor? (komú) kérdésre: Tor^a, Tor^'fe akkor, korhol vala-

mikor, r^eKO^H valamikor, HHor/i,a valamikor régen, xotb ko.ih bár-

mikor, nHH-k most, ma, B^epa tepnap, Be^epT>, Be^epoMi. este, AaBHO

régen, nosaB’iepa tegnapeltt, ^Hecb, XsecLEa ma, ahbmI) nappal,

lUTOAeHL naponkint, saBxpa holnap, noBasTpio holnapután, wh hohh

éjjel, CMO^H tegnap, nosacTbiio^H tegnapeltt, pano, paneHLKO

reggel, höbaho késn, Tenept most, pa3^ egyszer, saMO^o^y fiatal

korban, naporL egy év múlva, bi>^ohh tavaly, onaTi> ismét, iio-

TÖMí. azután, 3apa3i> azonnal,- ^acTO gyakran.

Mióta? (omo nojiu?) kérdésre: OTce.i^k mostantól, óttoi'ah

akkortól, 3i» ^aena régóta, ot'b cero ot'b hhh’Í a mai naptól

kezdve, OTt pana reggeltl, ’si. moboay fiatal kor óta.

Meddig ? (/fo nomt '^) kérdésre : Aoce^i mostanáig, hokh, iiOKa

inig, AOTH addig, aokh mig, AO AHb reggelig, hajnalban, ao saBi'pa

holnapig.

3. Módhatározók. (HapiBia o6pa3a.)

HKTb V hogyan ? TaKi> úgy, ^cbk^ így, bkocl valahogy, bcbko

mindenféleképen, HHaKT^, HnaKnie másképen, híbei> sehogysem, aeABa

alig, Aysite nagyon, eni;e még, CHOBa újból, thxo csendesen, AenieBO

olcsón, oaeHL nagyon, obcbhaho szemmelláthatólag, cbooaho, boblho

szabad, ropasA'B jól, a^-Pmo hiába, A^poM^, 3aAap^ ingyen, AyxOMT>

gyorsan, AOCTa elég, bhihl, .lanie, Aeui> csak, AOÓpe, AOÖpi jól,

KpacHO szépen, EpaAKH lopva, no bioaceh emberségesen, mobheh

csendesen, mhobo sok, mebo kevés, naATO túl, azonfelül, moiec talán,

noMaJiy lassan, 3hobi> újból, nime, niniEOMT> gyalog, na noTCMEH

sötétben, neBHO biztosan, npocTO egyenesen, CEopo gyorsan, CBao

gyengén, HacHjy erszakkal, TanEOMi* titkon, HaTin;e éhgyomorral,

TOEMO csak, xHÓa talán, csaknem, csakugyan, lUEOAa kár,

íjaB-LAOBiuKH hosszában, Bynme, ^Btnine jobban, rpme rosszabbuh

TpoBEO háromféleképen, abobh kétszer, tphbh háromszor, no nan-

CKH urasan.

4. Okhatározók, (Hapinin npHnnHH.)

fioMyV fioroV noro? oanTO? lípoTroV Miért? Tomy, a-ib

Toro, 3aT0, npoTO azért, noMycL, A-^anorocB valamiért.

5. Igenlk. (Hap'knin - iioATBepacAeHLB.)

Anno igen, inipaBA'l^, cripaBA'f>, nonpaBA'k valóban, CAnaEO

mégis, Moace 6wm iQhet, anen talán stb,
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6. Tagadók 0TpHn,aHLa.)

Hfei. nem, iie ne, Hmii> semmi, semmit.

Fordítási gyakorlatok.

,4epCB0 CKopo 3e.aeHÍe. B^iépa na^aBi* po6u, a

B'b HOBH cím! Ky^a HAenib? H/i,y ^omoh. F^e ÓHBaeinb? B.iH3b ro-

poAa. Hah hoiib ! Híto hoboio A^Ma ? ÍKeHH Ha upaBO 1 Ko.h Mory

líOHTH KI. BaMT. ? XoTb K0.1H, 3aBTpa öyAC uaim'Fnme. FAe’cT. libi^

C'biiOHH? BH5Ky, AapMO roBopK) H To'k! Tr obcbhaho Tuenib 1

Hogy vagy ? Mikor jösz hozzánk ? Meddig maradsz nálunk ?

Mióta viseled ezt a ruhát? Hová mégy jövre ? Isten mindenütt jelen

van. Messze van még a szüret. Térj vissza szülföldedre! Ne. járj ké-

sn este az utcákon ! Tavaly ilyenkor már learattunk. Régóta la-

kunk mi már itt.

npnpoAa.

Br UaCTO HAM HMTRAH CAOBQ nplipoda. U,H BIiaCTe BR,

'JTO oBHanae to caobo? caobomi. 30B6Me Bce, bto Bori.

COTBOPHBI. Ha CB^T-k H HTO BHAHMC BOKpyTI. CCe. BeM.lH, BOAH, B03~

Ayx^ H uoB^Tpbe, KaMeni^, pocahhh (AepeBa, TpaBH, come m t. aO?

HOTOMT. BB-kpi^, HTaXH, AK)AH — BCC TO .SOBCCH eAHHMT. C.IOBOMT.

:

npupoda.

npnpoAR He upHHaAAeataT'b iiamM a^mr, moctr, opyAÍH,

OAcaía M T. A* 5
6o to mr, aioah, chmh ca^íAHAh cbohmh pyicaMH. Ho

ITOOAHHOKH HaCTH, H3'b Hei’O CTOHTTE. A^MH, MOCTR, OpyAÍH, OACJKa, MR

B3nAH H3^b npnpoAH, HKT. HanpHM'kp'b
:
A^ípcBO, KaMenli, Banno, co.aoMy,

5KeA'li30, BOAIiy H T. A-

Il3T> cero BHAHO, Hte mr, aboah, iie motah 6h acHTH m oóonTHCH

6c3b iipHpoAR. Ba, h mr mieMC iipHpoAOio, 6o kopmhmc cc6c pocAH-

IiaMH H MHCOM'b H3T. 3BÍpefi, HTaXÖBT. H T. A-? HanOIOeMe H yMRBaeMC

ce6e BOAOK), A^xaeMC B03AyxoM^ a^hmmc cee bt. CAynaHXT. CAaóocTH

HAH r)OA'fe3HH BCHKHMH pOCAHHaMH H MaTCpiííMH H3T, BCMAt. H T. A-

üaCTH, H3T> KOTpRX'b COCTOHTT. IipHpOAK, p03A'l^A.}lI0TCB IbT TpH

ota^ar. ,4^ ncpBoro OTA'feAa iipupoAU iipHHaAAeataTT. tF et. mhcth,

KOTp'fe }KÍBOrb, ÍIKT> HaupHMÍipT. : 3B’fepH, IITaXH, piJR, MyXH 11 T. A-

Cefi OTA'íiAT. upHpoAH 30BecH napcmeoAio Jtmieomnuxh.
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4o BTOporo npHpoAH npHnaA^eaíaTi e-fe nacTH,

KOTpi pocTyT-B, HKi. HanpHM'fepi*
:
^epesa, TpasH, coiKe h t. a- Ceíí

OT4,t^Tb npHp04,K[ 30Beca yapmieoMo pocmeniü h^h pocmmz.

A AO TpeTBoro OT^-feja npapoAíJ npimaA^eHcaT’L Tt eii ^acTH,

KöTpii He inaíOT'B opI^anoBt, t. c. opy^ift, cnocoHOCTefi ao míhtbb

ao pocTeHbB, aKt HanpHM^pi.: BO^a, Bos^jx'h, KaM-ífeHLe, jKe^-feso h

T. 4 . Cen npapo^Bi 30Beca 'i^apcmeoMz neopeanuHHUMZ.

^HBOTHt, T. e. hshbí cym,ecTBa aöo acHBt coTBopenba Botó
Ha meM.i'fe 3KÍK)Ti. H ABHraiOTCfl (KHBaiOTca) Kaa5;i,oe no CBoefi BO^'fe

:

OHH xo^HTB, iiraioT^, tóTaíOT-B, n^asaiOTB
;

ohh bha^tb, ayioTL,

HyBCTByioTi Oo.ib H pa^ocTb
;
ohh BH^aroTi. h 31. ce6e po3.aHHHÍi 3ByKn

ao ro^ocH; ohh KpnHaT'L, cn^BaiOT^, penyTi, nem.aT'B h t. a-

BcíOAa Ha aeM.i'fe, na^AGMe po3^hhhhxi> acHBOTHHX'B : bi. Ten.aHxi,

H XO^OAHHXIb CTOpOHaX'B 3eMjlH, Ha 36Mtó, BT> seM.it H HaA'B 3eM^eK),

BO BOBAyc-fe, Ha BepniHHaxt rop'b h MyHHax^ Mopen. BciOAa na

HaÖAGMe h pocTeHta h.ih poc.ihhh. Bcio^a na 3eM^i, Bepxi>

36M.1H H Bi. 36Mtó HafiAGMe H ueopl"aHHHHÍ cyHi,ecTBa. BcE) CÍK)

KpacHy iipHpoAy cotbophbi. Bori. HeecHíift

!

ynaB*b Mopo3i> . . .

(Népdal.)

ynae^ Mopoaz cueuií nomo,

He nacu,

Aü mu Jteue do MUAom
UoHeciá

Houecu un cueuü nomo

JJ^o nen,

Haü MU cepdífe ne yMjmeae\

Eesz uen.

He CToft AtBKO . . .

(Népdal.)

He crnoü dizeno nodo oAanoMZ

Eo eoice meMua nonna

;

Ta Haü mu daMZ laepuinonny,

Ta noomupaü onna.

Hanmo u'Mh uxz ymupasa,

’upu nAanamu öydy :

Eo aneü mám na ceMz cemnm

Erzdonny aaöydy.

Hki> coctAa He ;uomtm . . .

(Népdal.)

Hm cocrzda ne Awöumu,

Koü cocfzdeíph öAUdzno.

Omz cocrzda ma do Mcne

HepcAadeifh huszko.
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Beszélgetés.
— A szabadban. —

CTaHBMe Tyii, na ceML ropKy h

noosepaÖMeca 0K0.10 ceóe

!

fÍKiy ca 30ByTi. tí ropH, mTO Tani

OT-L c^Bepa H BOCTOKa OKpyataBOTi.

HaiUH A0.1HBH?

To KapnaTH
;

HanBucraii ropw

KapnaTi., soByica uo.iOHHHaMH.

A reHBA®, Bi> aaa ptaa

Teae ?

To HaH6o.iLma p^baa YropcLKa, 3o-

Beca Thcok).

Hu r.ay6oKa BO^a Thch?

^ar^e aY^kg rayoEa.

IJ,H e B'B H6H MHOrO pHÖt ?

0 e öoraTo!

IUto ca poAHTi jna poBHHHaxi.

iiOAKapnaTCKHXT) ?

ílmeHHij,a, hchto, TeHrepHU,a; OBec'B,

iiaco.aa,aHAypKH (KpyMn.it) h rip.

A H,H e?

Ha loacHuxi* 6oKaxí» ropi» CepcA-

iiaHCKHX'L, ynrBapcKHX^, Myaa-

aOBCKHX'L H yfireafcCKHXTE) po-

AHTca co.aoAKoe rpo3HO, hs'b

KOTporo OTawaHoe bhho AOCTaeca.

0 Ta 11,'feae r)aaroc.aoBeHHa to 36Maa

noAKapuaTCKa

!

E Tyn Bcero, 6oraTO. Bt> aEcaxT,

HCHKHXT> AepeBi>, aKT,
: aYÖöb^,

öyKOBT., 6epe3i, Boabxi>, acE-

HBÖBT,, CMepeKT,, B^ ropaxi» coaH,

MeTaaoBB, MaoMC hhctoto bo3-

Ayxa u cbEskoE boah.

./iüe-.aH B'L aEcaxT. AwaHHa V

IKiiOTT, 3aaii,F,i, cepnij, oaenE, TarAC

Tpa^BHTCa H BOBKI>, Ta MCABÍJA^’*

Álljunk meg itt, e dombon, és

nézzünk körül!

Hogy hívják azokat a hegye-

ket, melyek ott északról és

keletrl körülveszik síksá-

gainkat ?
^

Ezek a Kárpátok, a Kárpátok

legmagasabb hegyei havasok-

nak neveztetnek.

Hát amott, a síkságon milyen

folyó folyik?

Az a legnagyobb magyar folyó,

Tiszának hívják.

Mély-e a Tisza vize?

Néhol nagyon mély.

Van-e benne sok hal?

O van bven?
Mi terem a kárpátalji síkságokon?

Búza, gabona, tengeri, zab, pa-

szuly, burgonya stb.

Hát szlk vannak-e?

A szerednyei, ungvári, munkácsi

és újhelyi hegyek déli olda-

lain édes szl terem, mely-

bl kitn bort nyernek.

O hát csakugyan áldott ez a

kárpátalji föld.

Van itt mindenbl, bven. Az

erdkben mindenféle fák, mint:

tölgyfák, bükkfák, nyírfák,

égerfák, krisfák, fenyfák,

a hegyekben só; ércek, van

tiszta levegnk és friss vizünk.

El-e vad az erdkben ?

Élnek nyulak, zek, szarvasok,

néhol megakad a farkas és a

medve is.
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r^e e rpa^CKa (^opora)?

TaMi. AO^'fe He öti. p-feKH.

IIIto HaüHcaHO na tot'b KaMeHL?

Hmh ce^ii), Ky^a Be^e Aopora.

Ba híh cyTL cect hhbh, ho.ib h

aaropoAH ?

Ha ^'feBO, TO Bce rpa^cKoe, a na-

npaBO — ci^CKoe.

Ho ysEe xyn ce^o!

Cb IlaHOMB Bofomb!

Hol van az országút?

Ott alul, nem messze a folyótól.

Mi van felírva arra a kre ?

A faluk nevei, a hová vezet

az út.

Vájjon kiék ezek a szántóföl-

dek, mezk és kertek?

Jobbra ez mind grófi (vagyon),

balra pedig líozségi.

De már itt a falú

!

Az Ur Istennel!

18. §. Elöljáró. (ripeflJionj.)

Az elöljárók a szavaknak egymáshoz való viszonyát jelölik

meg
;
megelzik és bizonyos esetbe kívánják a fnevet.

1. Birtokos (PodumejihHuú) esettel járnak: eaT> (nélkül), A;ia

(-ért, miatt), flo (-ig), M31> (-ból, -bi), KOJlO (-nál, -nél, mellett),

KpOMt, Kpwb Kpewi> (nélkül), npOTMBl> (ellen), TB (-tói, -ti), y (-nál,

-nél), paAM (-ért, miatt), cepeA'b (között), nocat, nocüfl (után), M3T>

noffh (alól), no (-nkint, szerint), ;iM3l> v. 6;iM3b (közel), BiwtcTO (helyett),

BHyjp-b (bent), BHt (kint, kivül), noÖÖMi, (oldalt), B3A0;ilKT>, BSAOBHíTj

(hosszában) stb. Pld. : esB kohb = ló nélkül, HO.aoB'feKa =
az emberért, ao nea az égig stb.

2. Tulajdonító (ffamemnuü) esettel

:

KO vagy K"b (-hoz, -hez,

-ra, -re, -felé, iránt). Pld. : kb CTO.ay = az asztalhoz, no í»H.a./inpy =
fillérenkint, no namoMy SBEinaio = szokásunk szerint.

3. Tárgy (BuHumeji'bHuü) esettel: npo (-ról, -rl, -ért, miatt,

fell), speaii vagy HOpeOB (át, túl, keresztül, végett, múlva), CKB03b,

CKpÖ3b (át, keresztül). Pld. : npo Tee = miattad, nepesB p^Ky =
a folyón át.

4. Eszközhatározó {Teopumejimuü) esettel : HaAi> (fölött). Pld.

:

uaAB BOAOK) — a víz felett.

5. Eredethatározó {Ilpedjiootcnuü) esettel: npM (-nál, -nél, mel-

lett). Pld. : npH CTO.^i = az asztalnál.

6. 'Birtokos {PodumejihHuü) és Eszközhatározó (Teopumejih-

Huü) esettel : mohím, iwewAy (Poaht. : közé
;

Tbopht. : között). Pld. :

M63KAy yneHHKOBB = a tanulók közé
;

MemAy ynennKaMH = a ta-

nulók között.
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7 Tárgy- (Bunum.) és Eszközhat. (Teopum.) esettel

:

3a (Bh-

HHT. : mögé, -ért, -nál, -nél
;
Tbojjkt. : mögött, túl, után)

;
(Bh-

HHT. : alá, felé
;
Tbopht. : alatt)

; npeAt, nepeA'b (Bhhht. : elé
;
Tbo-

pHT. : eltt). Pld. : no/ipi CT.aTb ~ az asztal alá
;

CTO.dOMi> =
az asztal alatt.

8. Tárgy- (Bunum.) és Eredethat. (Ilpedjiootc.) esettel

:

bi> (y)

(Bhhht. : -ba, -be, -ra, -re
;

IIpe/i,^03K. : -bán, -ben, -on, -en, -ön)
;

Ha (Bhhht. : -ra, -re
;
üpeA^OJK. : -on, -en, -ön)

;
o, OÖTs (Bhhht. :

-ba, -be, iránt
;

IIpe/!,^ 03K. ; -ról, -rl, fell, -on, -en, -ön). Pld. : bt>

niKO.ziy --== az iskolába; b'l niKO.a'jíi == az iskolában.

9. Több esettel: ct, CO (Po/í,ht.

:

-ról, -rl, -tói, -ti; Bhhht.:

körülbelül
;
Tbopht. : -val, -vei)

;
ct. kohh == a lóról

;
C'b kohömt* ~

a lóval; no (,4^t.

:

-on, -en, -ön, szerteszét; Bhhht,: -ig
;

ITpe/i,-

.103K. : -ból, -bi, után, szerint). Pld. : no y.anit'k = az utcán
;
no

Be.iHK6MB nocrk = a nagy böjt után stb.

Általában megjegyzend, hogy a hová kérdésre rendesen a

Bhhht., a mivel, mi által kérdésre a Tbopht. és a mirl, mitl,

mi fell kérdésre rendesen üpe/t^ojK. áll.

Gyakorlati példák.

1. Birtokos esetet vonzó elöljárók.

Beaz apomeü ne h^h na npMapoKB

!

ffjiH öpama KynHBT. nanbo HOBy

Kocy

!

BesT. Bora ann /i,o nopora (Köz-

mondás.)

Hania Baropo^íi iipocTHpaeca aatb

do pUKU.

Kom eosa ctobbij EyneitB.

KpoMiz eomez Maene eme h kohch.

Bapyiíca omz sjiuxo .mdeü

!

Hpomueo eopoea ctíííwm bc'Íí, jikt.

eAHHT, HOe^OBtlCB !

Cepedz doposu uoKa-SH^ioca KO./ieco.

y conzda i’pn oöopoi’H cima.

Pénz nélkül ne menj a vásárra !

Bátyám számára uj kaszát vett

atyám.

Isten nélkül a küszöbig sem

(jutsz el).

Kertünk egész a folyóig terjed.

A szekér mellett állott a vev.
Az ökrökön kivül vannak lo-

vaink is.

rizkedjél a rossz emberektl

!

Az ellenség ellen álljunk mind-

nyájan, mint egy ember

!

Útközben romlott el a kerék.

Szomszédomnál három abora

széna van.
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Mu yace ömtd'b cejia.

Ceca AOpora Be^e eadoeofczz nanioro

no.an. 2.

Tulajdonító esetet

Co^Hite yjKe eenepy CMOHaecií.

Bei npHÖ^HmaeMeca nz epoy.

MaTH A^poBa^a naM'L no nopyMz.

CTa/1,0 xoAHTTí no nojiw.

IIo HamoMif íisuny cece TaKi3 ica-

rnyT-L.

CyAia cy^HTB no aanony.

Már közel vagyunk a faluhoz.

Ez az út meznk hosszában

vezet.

vonzó elöljárók.

A nap már az este felé hajlik.

Mindnyájan közeledünk a sirhoz.

Anyánk egy-egy koronát adott

nekünk.

A nyáj a mezn jár.

A mi nyelvünk szerint ezt ügy
mondják.

A biró a törvény szerint itél.

3.

Tárgyesetet vonzó elöljárók.

npHKasye npo c.iaBHy mu-

nyeiauny.

He KHBan, toto ne npo meöe Ky-

n.ieHO

!

Bobomtí He Moa:^ iiepefiTH uepeaz

pizmj.

Cnposh onna :íííxo/i,ht't> cbít.^octb

y XHHty.

Nagyatyám a dics múltról

regél.

Ne bántsd, az nem számodra

vétetett.

Szekérrel nem lehel a folyón át-

menni.

Az ablakokon keresztül jön be

a világosság a szobába.

4.

Eszközhatározó esetet vonzó elöljáró.

Hadz 802)0)0 ro.iy6iJ .liTaioTT,. A hegy fölött galambok röp-

kédnek.

B po6.ifO Hcidz coHunenieMz. Én egy (irodalmi) munkán dol-

gozom.

5.

Eredethatározó esetet vonzó elöljáró.

B öuBafo nj-m Vt8,Amio\\-yjimi)z. Én a Nagy-utca mellett lakom.

XpHCTOCi. poAHBca npu Keccopiz Krisztus Augusztus császár ide-

ABrycTi. jében született.
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6.

Birtokos és eszközhatározó esetet vonzó elöljárók.

IlBaHi* jieofcu dej^eea. Iván bemászott a fák közé.

Meotcu xioKJüMu nailKpacnia uaiua. A házak között legszebb a mienk.
7.

Tárgy- és eszközhatározó esetet vonzó elöljárók.

3a npH.i'katHy poomy 3an.aagy !

Ca/T,L CGi 3a CTo.a'B.

HeaH'B sa cmo/iOMZ.

npifi/i,H AO Mene aa aoduuy.

3a eopow BHCOKororo.ayóEi.a'kTaiOT'B.

Uodz 3üMy 3aB03H.aH c'kno!

HoJiOH£L BHJH nodo cmp'izxy

!

HBant CTOHTi> nodz dyoMZ.

líycTH iica nodz cmOAo, BH.^'íi3e Ha

CTO.!!..

^ Upedz oÖTzdoMZ noMO.iHCB !

SyiOA'kn nocTaBH.iH npedz eydzl

A szorgalmas munkáért meg-

fizetek.

Ülj le (magadnak) az asztal

mögé

!

Iván az asztal mögött al.

Jer el hozzám egy óra múlva

!

A magas hegy mögött galam-

bok röpkédnek.

Tél alá behordták a szénát.

Tedd a villát az eresz alá !

Ivá'n a tölgyfa alatt áll.

Ereszd a kutyát az asztal alá,

felmászik az asztalra

!

Ebéd eltt imádkozzál

!

A tolvajt biróság elé áll itották

8.

Tárgy- és eredethatározó esetet vonzó elöljárók,

Tnca Tene ez J^yna.
3a3KeHH MapjKHiiy ez eody l

PuÖLi HiHByTB ez eodfz.

Bz 3UM1Z CTy/tCHO.

EÍBani, H/te na no./ie.

YÓifipa ynepT. na tuuenuti^^z.

BacH.ib .aeHíHTT> Ha nocmeMi.

ílanHcaBi. KHHry o nneAaxz.

9.

Több esetet

límeHHita yjKe no nonéz.

ílo eo'paxz eiii,e .leacHTi. cukn,.

ílo cMepmu Oy/i,e cy;i,^B.

He BoaoHHCíi no yAuipz

!

A Tisza a Dunába folyik.

Hajtsd be a marhát a vízbe.

A halak a vízben élnek.

Télben hideg van.

Iván megy a mezre.

A gyilkos az akasztófán halt meg.

Bazil fekszik az ágyon.

Könyvet irt a méhekrl.

vonzó elöljárók.

A búza már az övig (ér).

A hegyekben még fekszik a hó.

Halál után lesz az Ítélet.

Ne hányódjál az utcán !
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Fa^ia Ba^HTca ez cocndaMu. Háfia veszekszik a szomszé-

dokkal.

IJ,ii aroömuL ez MacjioMz ? Szereted-e a kenyeret vajjal ?

Cz sopu ÓHCTpo Teae hotoki*. A hegyrl gyorsan íbly a patak.

flo nÖAi> At;ioKi> 3e;ieHeHbKilí . . .

(Népdal.)

IIo ndz dizjionz sejieueubniü;

ynaez cwzdícoko MOAodenwnn^

Kompa eeo nepeöpude,

Torna MOH muau yde!

Ta R HU10B1> . . .

(Néppal.)

Ta H unioez nondz xamy,

ydapuez koaizho,

IIponjiHma u’ch xamo uAa,
Hnz HH aaoAfZJio

!

19. §. Kötszó.

A kötszók az együvétartozó mondatoknak vagy mondatré-

szeknek egybekötésére szolgálnak.

Jelentésüket tekintve a kötszók lehetnek: 1. Kapcsoló (Coe-

AHHHTeaLHt) pld. : H (és, is) me (is), Ta, Tafi (és, hát, meg), npH-

TOMi> (azonkivül), eiii;e, ’me (még), hh (akár, sem, nem), to^bko

(csak). He (nem, ne) stb.

2. Ellentétes (ITpoTiíBono.iOHíH^k) pld. : a, ate, a.^e, ho (ám,

de), e^HaKO (mégis), H6T0.aLK0—ho (nemcsak—hanem) TaKoa (meg) stb.

3. Következtet (3aK.amHTe.aBHi) pld. : HTaKT, (eszerint), ce-

ropa^H (ezért), c.ai/i,OBaTe.aBHO (tehát, következleg) stb.

4. Szétválasztó (Pa3AÍ^HTe.aBHÍ) pld. : aöo, imh (vagy), .anöo

(vagy), ao—a6o (vagy—vágy), aim—-aHH, hh—hh (sem—sem) stb.

5. Kérd (BonpocHTe.aBHÍ) pld. : -.an, d;h (vájjon ?,-e ?), iiyin

(vagy?) stb.

G. Megenged (lIo3BO.aHTe.aBHi) pld. : xoth, xotb, xo^jb (ám-

bár, habár), npaBAa (jóllehet, igaz), iiair (hadd) stb.
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7. Idhat pld. : ko.ih (mikor), aKi» (mikép), ejKe.^H, ec.aH, k6Aí>

(ha), Kor/i,a (ha, midn) aokh—aoth (addig—mig), CKopo, aK'&,.aHnie

(azonnal, a mint) stb.

8. Okmutató (Bhhoc.iobhíh) pld. : 6o, h6o (mert, mivel), noe-

AVLKj, nonejKe (mivel, minthogy), npoTO (azért) stb.

9. Óhajtó (íKe.aaTe.ai.HÍH) pld. : niTOTb, qTo6í», ihtoöh, ^toh,

jKeH, Aa, AaÖH (hogy) stb.

10. Összehasonlító (CpaBHHTe.iBmH) kötszók pld. : bet>, bkii

(mint), MOBB (mint, csaknem ügy), TaKi>

—

bkt. (ügy—mint), íím'b

—

TÍJM'B (mennél—annál) stb.

EaHO IWeHt, 64H0 . . .

(Népdal.)

Eduo Memz, eduo

Xomz eenepz, xomz pauo,

Eo na MOQMZ cejjdipy

Becejiocmu Majio.

yHieHMCfl, He HtypMCfl . . .

(Népdal.)

yoiceHUCHj ne ofcíjpucn,

Eydeiiih aaadoeanm,

H{oHa yde ceuwz nacmu,

A mu saeepmamu.

yytceuuecn ne/iexamuü

y3H6Z nocmpyöamy

Taü Heaucuiu easdoeamu^

SanaAUMi xamy.

20. §. Az indulatszó.

Az indulatszók olyan szók, melyeket kitör érzéseink, indu-

lataink rögtöni és rövid nyilvánítására használunk. '

Leggyakrabban a következket használjuk : ofi (óh, hajh)

rofi (óh), rori-roá (óh-jaj), roüre (óh (több), halljátok), om./ih (ugyan),

9
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6a (ejha), T^y (fuj), 3xt& (eh), u;h[tx (csitt), hct-b, nc-B (pszt), axB,

rope (jaj !), 'fe/i.a (baj, sajnos), yxB (huh), <i»e (fuj), xa-xa-xa (ha-ha-ha),

iiy, nyme (na, nacsak, rajta), a wro (iii;o), 6a ^to (iii;o) (no mi az?),

ce (Íme) stb.

He óyfly ’3i> Tmcbi BOAy hmtm. . . .

(Népdal.)

He öydy, ne öydy ’as Tncu eody numu,

dí\ 80Ü; nyaaü

!

Mycumo mu Mimemna ’as JJ^ynan nocumu,

ffynaK>^ JJ^yHaw mo rnuxemno udeuih.

Su, 80Ü, nyaaü!

Mojiodocme Mon, mo Mapnemno n/iuneim.

Om ropbi, HaujM ropbi . . .

(Népdal.)

Oü aopu^ uauiu, aopu^

Eueaünie adopoeu,

Ta naü y eaco npoueamn^
Boau ma Kopoeu I

21. §. Szóalkotás.

A szóalkotásnak két módja van, u. m. a szóösszetétel és a

szóképzés.

Szóösszetételnek nevezzük a szóalkotás azon módját, mellyel

Icét vagy több külön szót egy szóvá foglalunk össze valamely ön-

álló fogalom megjelölésére. Péld. 6oroc.aOBB = hittanhallgató, 6ea-

ü.aaTflua = ingyenes, íreóocooHB = égboltozat, MH.aocepAHHfi ^
irgalmas stb.

Az összetételben szerepl szavak külön-külön egészen mást

jelentenek, ezért az összetett szót gondosan össze kell írnunk.

Fneveket és mellékneveket szóösszetétel útján ügy alkotunk,

hogy a két összetev szót minden változás nélkül kapcsoljuk egybe

;

csupán a megelz szó végs betje változik át o vagy e-re. Pld.

:

aaKOHB (törvény), Aa're.aL (megadó), 3aK0H0AaTe.íif> (törvényhozó), ao^-

rifi (hosszú), Tepue.iHBEiil (türelmes), AO^roTepiie.aHBua (hosszútü-

relm).
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Igéket szóösszetétel utján részint igekötk, részint elöljárók

által alkotunk. Péld. : 0i>ínHcaTH = kiírni, noBTopHTH = megismé-

telni, == felosztani, BnacTH = beleesni, öono.iHHTJí ^
kiegészíteni, saKonaTH beásni, 6mAa.aHTH= eltávolítani, aaracHTH =
eloltani, npu^íUddjm = hozzákötni, njoo^aTH = eladni, c.ioatHTH =
összetenni, yMUTH ~ megmosni stb.

A szóképzésben az alapul felvett szavakhoz újabb szavak el-

állítása végett nem önálló részek, hanem az úgynevezett képzk

járulnak. A szónak azt az alakját, melyhez a képz fzdik, szó-

törzsnek nevezzük, mely lehet egyszer tszó vagy pedig szárma-

zékszó. — A rag és a képz között tehát az a különbség, hogy

a képz megváltoztatja a szó jelentését, a rag ellenben nem.

Fnevek képzése.

Fneveket képezhetünk névszókból és igékbl és pedig vagy

utó-, vagy elképzkkel.

1. A mesteremberek
y

hivataltvisel és különféle foglalkozású

személyek nevezetét kifejez fneveknek leggyakrabban használt

utóképzi

:

a) himnemüek: -apb: CTo.a-apL (asztalos), M.iHH-apL (molnár),

neKapL (pék), CK.aapL (üveges), anTeKapB (gyógyszerész), KOMHHapB

(kéménysepr), Ma.aBpL (fest, mázoló), .akKapt (orvos), Kop^Mapt

(korcsmáros), Kyxapt (szakács)
;

-aHT*: TKa^T* (takács), pexani. (hazug), pyóa^B (favágó), 6pro-

xa^'B (nagy hasú), ryóa^ii (nagy ajkú), ro.aoBa^i» (nagyfej), óora^'L

(gazdag)

;

-aKT>: niBKT. (részeges), AIpaKB (bolond);

-HMKl : poÖTHHK'L (munkás), rpkniHHKT. (bnös), 3ap56-

HHKi. (napszámos), nonepeAHHK'B (eld), iiac.ikAHHKT3 (utód), h3m^h-

HHKi» (áruló), ()e36o3KimKTE, (istentelen);

-Te/Ib
:

y«iHTe.aB (tanító), CnacnTe.iB (Üdvözít)
;

-eub : KyneitB (vev), npo^aBei^B (eladó)

;

-yHl>, péld.: KpHKyHB (kiabáló), ókryHB (futár), ópexya'B (hazug);

-yXT>, -K)XT> : iiacTyxi, (pásztor), .ikHíox'B (rest)

;

azonkívül : -raü, péld. xo^aTaft (közbenjáró) ; wra, péld.

:

BO.aoii,H)ra (csavargó), ara, -ara; po^Hi'a (csavargó) stb.

b) nnemek : -hhh, péld. : KHarHHíi (hercegn, úrn), -xa, ceaxa

(nászasszony), A«*inxa (kántorné), -Mua péld. : b/\obhii,h (özvegy),

3ap66HHi],H (napszámosn), rpkumHii^íí (bünösn).
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Egyébként az él lényt jelent himnem fnevekbl -Ka

-aHKa, képzvel csaknem mindig képezhetk nnemek; így:

coch/V& (szomszéd), coc'k/i,Ka (szomszédasszony), Kyxapt (szakács),

KyxapLKa (szakácsn), (zsidó), acH^Ka (zsidóasszony), nacTyxi.

(pásztor), nacTyniKa (pásztorn), pycHH^t, pycKa, xpHCTiaHHH^ (ke-

resztény) xpHCTiaHKa, yTOTe.lL (tanító), yTOTe.iLKa (tanítóné), yTO-

Te.iLHHu;a (tanítón), nHT0Men,L (növendék), nHTOMHii,a (leánynöven-

dék) stb.

2. A származást^ valamely országhoz, nemzethez vagy vá-

roshoz való tartozást kifejez fnevek (patronimica substantiva)

képzi

:

a) himnemüek: -mhIj, -aHMHia; péld.: Bojrapamb (bolgár),

ce.iaHHHTb (falusi lakos), Anr.iHaaHHHT. (angol) stb. Ahhhh^ (Anna fia),

-MUlMHt, -MyK'b, péld. BacHTOniHH'L (Vaszilyné fia)
;
nan^yKT.

(lirfi),

-mi>, -OBMM-b, -eBKMTj,
;

péld. itapeBMH^ (a király fia),

HBanoBHTL (Iván fia), BacHueBaaL (Bazil fia), CpaTanaa^L (unokafivér),

-eub, H-kMeitL (német),

b) nnemek: -nxa, -HKa, -Ka, -MUfl, péld. itaranKa (cigány-

asszony), ÜBaHHxa (^Iván felesége), Te.iHii;a (üsz),

-ÖBHa, -éBHa; péld. HsaHOBHa (Iván leánya), nonoBHa (pap

leánya), Baca.iéBHa (Bazil leánya).

3. A gyjt fnevek képzje -CTBO, péld. oraTCTBO (gazdagság),

naacTBO (uraság), xpncTÍaHCTBO (kereszténység), ii,apcTBO (királyság).

4. Elvont fneveket képezhetünk semleges nemben: a -CTBO?

-BHie, -tHÍ0, -6Hbe, -tHbe képzkkel, péld, yóincTBO (gyilkosság),

ciiaceHie (üdvösség), HíiTaHLe (olvasás),

nnemben : -a, -Ta, -CTb és -WHa képzkkel
;
péld. Kpaca, Kpa-

coTa (szépség), pa/i,0CTb (öröm), 6í/i,uoctl (szegénység), CK-ynocTi.

(fösvénység); ruyónna (mélység), THninna (csend), Be.TOTOna

(nagyság) síb.

5. Az eszközt jelent fnevek képzi:

a) nnemek : -b, -TBa
;

pld. nenaTL (pecsét), pHTBa (borotva),

MO.dH-TBa (ima)

;

b) semlegesnemek \ -/lo, -a/io, -to, -bSTo; péld. iuh-.ío

(ár), MH-./10 (szappan^, K.pH-.ao (szárny), sepK-avio (tükör), Kponn-.ao

(szentel, hintez), ao^o-to (vés), Kop-HTO (tekn), koh-lito (pata).

G. Az országok, tartományok, vidékek neveit -MHa képzvel

alkotjuk, mindannyian nnemek. Péld. YropmHHa (Magyarország),

BepxoBHíia (hegyvidék), KoBa^HHa (a kozákok vidéke), Hí^MentiHHa

(Németország).
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7. A nagyító fnevek képzi: -Hlue vagy -mcko. (Ezek — a je-

lentésüknél fogva hirnnemek kivételével — semlegesnemek.) Pld.

x.aonqHiii;e, x.aon^HCKO (nagy fiú), nemibe (nagy kutya), nacoBHiii,e,

iiacoBHCKO (legel), AOMHiii,e (nagy ház), ro.iOBHiii,e (nagy fej).

8. A kicsinyít fnevek képzi:

a) himnemben : -HK-b, -OKi>, -eH0Ki>, -OHbKO, -eHbKO, -eub
;

pld.

H03KHKi» (késecske), kohhk'l (lovacska), bosok^ (szekérke), ro.ziy^HE'L

(galambocska), M-kca^eHLKO (holdacska), öpaTeitL (barátocska), nanitio

(uracskám !), x.ai6eii,L (kenyérke), saaBHK^ (nyulacska) stb.

b) nnemek: -na, -ufl; -OHKa, -MHa, -MHKa, -MHOHKa, -MHOHbKa,

-OHbKa, -oííKa, -8HbKa, -eííKa, -eH«a; péld. ro.zioBKa (fejecske), icy-

pHn;a (tyukocska), TpaBHu;a (fvecske), meílKa (nyakocska), BOAnuia

(vizecske), na.ao^Ka (pálcika), íiTHB:Ka (madárka), SB-ksAO^iKa (csilla-

gocska), xaTMHa (házikó), inaTHHa (ruhácska), ^HHHa (napocska),

qacTHHa (részecske), A^^srana, A'^s^HHOHLKa (leányka) stb.

c) semlegesnemek: -ko, -ye, -hko, -eHbKO; péld. ohko (sze-

mecske), ae’iKO (kis tojás), ahtetko (gyermekese), OKOHi],e (abla-

kocska), KO.aecii;e (kerekecske), cohc^ko, cohí^ko (napocska).

Melléknevek képzése.

Mellékneveket képezhetünk fnevekbl és igékbl. A képz-

ket a melléknevek jelentése szerint csoportosíthatjuk, a követ-

kezképen :

'

1. A birtokot kifejez melléknevek képzi: -íí, -öbTj,

-éBl>, -OBblií, -eBblw; péld. bobbíS (farkasé), Ahhhh'l (Annáé), bao-

BHHí> (áz özvegyé), paTÖBt (a testvéré), neTpoBTb (Péteré), AyóoBHn

(tölgyfából való).

2. A hozzátartozást kifejez mellékneveket fnevekbl ké-

pezzük a -CK képzvel; pld. Aapt-cidS (királyi), ce.a-CKÍíi (községi),

ropoACKiS (városi), MopcKifi (tengeri), yropcitift (magyar), yHrBapcKifi

(ungvári) stb. CHroTCKiii (Szigeti).

3. A tulajdonságot jelent melléknevek képzi : -HbiM, -;iMBbiü,

-MTbIM, -MCTblíi, aTblí], -OBaTbíM, -aeTblí, -eSHbift, -eHHblM, -MBbljlr

-aBbli^, -f?5blíi
;

péld. yMHHíí (eszes), MÖitnrjfí (ers), (b-

nös), pymiRH (kézi), c^^acT-.^iMBUH (szerencsés), roBop/mBun (beszé-

des), cepAaTUii (haragos\ r.iiii-mcTUw (agyagos), uaM'himc''’í.Tfi (.u"-

vcs), r)oraTi,ifj (gazdag), AOBroBaTMÜ (hosszúkás), icpviviOBaTufi (ke-

rekded), (füstös), BC-iineBimn (nagyon nagy), akiniBLÚ

(rest), :ic.deimBf.iH (zöldes).



134 —

4. A -flHbiil képzvel alkotott melléknevek kifejezik az anya-

got^ melybl a tárgy készült
;
péld. (fából való), cepepa-

HHH (ezüstbl való), t.ihhhhhh (agyagból való).

5. A kicsinyít melléknevek képzi: -eHbKiR, -OHbKiR, -kíR, pld.

CTapHH (öreg), CTapeHtKiö (öregecske), (fiatal), MO.aoAeHi>KÍH

(fiatalka), co.aoAKÍfi (édes), co.iOAeHi>KÍn (édeske), ’k.ai.iH (fehér),

.aeHLKifi (fehéres), aiaótin '(gyenge), c./ia6eHbKÍH (gyengélked).

Igék képzése.

Igéket képezhetünk fnevekbl és melléknevekbl
;
a laghasz-

nálatosabb képzk a következk : -tTM, -aXM, -MTM, -HyTM, -osaTM,

-BBaTM, -ATM.

1. A cselekvést, áthatást jelent igék képzi -tTM, -mtm,

-

aTM,

péld. (látni), roBop-HTH (beszélni), cwA'feTH (ülni), y^HTH (ta-

nítani), XBa.dHTH (dicsérni), KO.aticaTH (ringatni), nacaTH (Írni),

TaTH (olvasni) sth.

2. A mozzanatos igéket -HyiM képzvel alkotjuk. Péld. rac-

HyTH (eloltani), KpHKnyTH (elkiáltani magát), TarnyTH (húzni).

3. A gyakorító igék képzi: -oeaTM, -eBarw, -atm; így: Kyno-

BaTH (vásárolni), C0BÍT-0BaTH (tanácsolni), KOBaTH (kalapálni), u^aro-

BaTH (köpködni), TaHu,i>OBaTH (táncolni), Ma.ii)OBaTH (festeni), /taBaiH

(adogatni), CTara állani cxaBaTH (álldogálni, gyakran megállani),

CTpi.a-aTH (lövöldözni).

Fordítási gyakorlatok.

UIto po6hti> neKapi, ? IleKapL
^
ne^e x.i'feÓ'L. P^e poÓHTi. ne-

Kapb? IleKapL po6htt» b-l neKapn’fe. ÖTí>KOTporo neKapa KynyeTe bh

H OTT. ÜBana ^Pe^opoBoro Kynyio xa'ti.. Kto TaMi» chaht'l

B'L KopaM't? TaM'L nLK)Ti> pya^H, niTO hb'l ropo^a BepnyaHca aa-

.saAi*. Tani* cyTL h osaapt, icoTp'k aa no.ioaaaii AOsepaioT-B CTa^o

OBeu,i». Hhkto ae aecTyc iiiaKa. BpexyaösH aiOAH ae B'fepaT’L.

yropmaaa AO.^ro 6opo.^aca npoTHBí» TypKOBi>. PycaaH npaaa.iH xpa-

CTiaacTBO HB'L rpeii.ia. Mo.iHTBa — to x.i'feó^ AYdih. HopawS ncacKO

yKycHB'L x.ionaaui,a. TpaBaa;a 3e./aeaa. Co.aoBeHaaK'B xaK'B mh.io cn^k-

Bae Bi> .ikck. CapoTKa ocTa.aaca caaa 6e3TE» xaTaaíj. BpaTHKy, bo3lmh

Maa aa tbuh boboké. ^Iíh-to tí yi,pöaeBLKk ? mh aa.ao

H.3i> Toro co.^oAeHLKoro M6Ay ! A tac aaina aopaeaLKa KypoaKa? He

kab TM Aaao toto 3c.ieaeBbKoe a6.aoKO ! Hto ca Toók caajio, co-
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^04,Ka cecTpH^KO? Oh Ma^a a ayAHUH — HjAHeHLKin coh-l. Ho to

yme BeaHH63Ha naaaTa ! To ropOACKa xiisKa.

Az asztalos asztalokat, székeket és szekrényeket készít. Mit

csinál a kéménysepr ? A mészáros (p^k3HHKi.) húst árul. A talárok

nagy károkat okoztak Magyarországnak. Olvastad-e a királyfiról

szóló elbeszélésemet? A magyarok védték egész Európát a törö-

kök ellen. Kinél vetted ezt a borotvát ? Ne hajtsd a juhokat a nagy

legelre ! A méhecskék reggeltl estig dolgoznak. Igyál e vizecské-

bl, nem nagyon hideg, egészséges ! A folyóban halacskák úszkál-

nak. Lovacskáim, jertek haza, adok nektek zabocskát ! Aludjál,

kedves gyermekem! Miért sir ez a kis fiú? Ni, amott két ga-

lambocska iszik vizet, az egyik fehéres, a másik szürkés (cHBeHt-

kíS) ! Miért vagy oly sápadt ? Nagyon megijedtem attól a haragos

vándortól. A ti utcátok nagyon köves, pedig gazdag a falutok.

Szent István volt az els magyar király. Ne légy rest I Községünk

határa kissé agyagos. Mikor épült templomotok 1 Az els fatemplom

még 1660-ban, a másik ktemplom csak 10 évvel ezeltt.

Komapi> ...

Sasynajia xaw^a ez jmmrz,

KoMapz ^8 dyöa y%oea.mecn,

PodÖuez coöm soAoeuw^e

Ha dyoeo nonapimpe.

yjiemnjia Myxa ’a xamu
KoMapuna Mnsmmoeamu.
— Oü noMapio socnodapw

HCajíz e Jieurz ne noMajiy.

^UMZ fi mee yATzny,

Bfzph Mu, nmo mu dope xouy,

Hoüdy Jtacmu Kynoeamu

ro,aoeomny noMaaamu. —
Ilnejiu ’a jiizca npiuiizmammz,

Kpuxu Jtedy npunjiadamnz.

Ceupummi cmajiu cmzeavmi,

^Imou My ofcajih nepepeawu.

— Hiuiz H eajiiz mo uaeopodjivy

Bamy npai4^y nado/ioíHcy ? —
Haeopodumz nam Boez 'az nea,

yMupamu Mmrz mpeöa. —
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— ffe CK naoiceuih noxoeamu

Tmjio meoe canoeamu ? —
— Mem noxoeamu e’ jmm
Upu ae/ienoMZ opmm.

Ilomüme na Mn pfy^oHrcy

Upu ae/ienOMz öepemnonny,

n nmo yde en> peamu

Tomz JiH yde cnoMunamu. —
(Duchnovics jegyzeteibl.)

HMTa;ibHfl.

— TO niKO^a ^jisí CTapniHxi). niKO^i^ y^HTi> Haci»

y^HTe^L, B% ^HTa^LHi y^HMeca caMH. Bt. THTa.ziLHK) coÓHpaíOTca

^íOAH Toro, ^TOH ^ecTHO noroBopH^H OTeneHÍH CB-^Ta, h nopa-

AH.lHCa 0 OIUHXTj A'feiiaXT.. Bt. THTa^LH^fe Mnoro KHHaCOKB H HOBH-

HOKB, H3B KOTpHXTb MOJKCMe no^iyBHTH BO.iesHy HayKy.

B'b ^HTa.lBH'fe CXOABTCB AOÖp']^ .aiOAH OCO^HBOO BT> HeA'fe^BHHH

H npaSAHH^HMH A6HL BO CBBTOH .lHTyprÍH H BeBepHH H TaMT. 3a-

aB^BIOTCB BHTaHLeM^ BeCTHHMT. pOSBOBOpOMB.

H BT. miH He ecTB pooTii, BenepoMT. TaKom^e 3bhk.ih

jHO^H BT> THTa^BHi COpaTHCB H TaM^ H3’L HOBHHOKT. H KHH5KOKT. üay-

HHTHCH H’feHTO XOCeHHOe H HOC^yxaTH p03CKa3BI CTapiHHX'B.

^aKO^H BT. HHTa^LHi yCTpOHTCB ÓO^LHIOe COÖpaHÍe, KO^H OTeD,b

^yxoBHHH, jB.meÁh h^h APyi’in A^kto h3t» yneHHXT. ^soagh, npoHH-

TaioT-L ^aHTO, H TO./iKyK)TT., pa/i,H npocB-lmeHba napoAa. Bb chkhxt.

coÖpaniaxT. MO^OAesKL 3BHoa KpacHO cn-j^BaTH, h.ih npeACTaB^eHBH

npenoAaTH, cthxh npoH3HecTH, na ryc.iaxT. aBHTHca h^h HHmaKB

saaBABTHca h c^yxaiOHHXT. posBece^HTH.

Beszélgetés.
— Az olvasókörben. —

Ky^a HABTe, ópaTe, aHeií y

KopHMy ?

Oh hítt., C0.10AKÍH, a hc 3bhkb

XOAHTH AO KOpTMH, TaMT. .IHinb

niaKH, AypaKH h esóomHHKH

MaiOT-B M-feCTa.

Ho ópaTTHKy, aac^B 6m yate

Hová megy barátom (testvérem),

talán a korcsmába ?

Ó nem, kedves, én nem szok-

tam a korcsmába járni, ott

csak a részegeseknek, bo-

. londoknak és istenteleneknek

van helyök.

Bizony, barátocskám, valóban
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Hay^iHTH Toro Kop'iMapa na ^ecTB,

o6h He ryÓHB'L JUOAefi

!

Ta TOMy ^Him> Haiua HHTa^LHH

roAHa noMOHH.

Aay posQOR'fejKBTe mh, hito ca TaM-L

/1,'fee, BB BamoH aHTajLHli!

npÍHA'feTI> CaMH, H yBH/l,HTe, HKl.

aecTHO H noyiesHO saaB^flBOTca

TaM'B ^lOAH !

,Z^aH BoHce CHacTta!

4an Boace h Bamí» ! BHTafiTe y

nacB !

IUtO HOBOrO B'h mHpOKOMt CBÍ/rt ?

C'^^afiTe Kyne, h HHTaHTe,

MyApo HHine ceca HORHHKa o

sapoKOBOft DMHrpaii,ÍH.

Ön To CMyTHa npaa^a, niTO Tyg

HauHcaHO. A kö^ibko e TaKHxi.

HeCaaCTHHKÓB^, KOTp-fe HeSHaiOT’L

HHnt 0 CMKi. /i,íviaxi», H nycTHTca

Bi) TOTT> /;a.ieEÍfi, ayjKiH cstTi*.

BH4,MTe, KOTpBlH XO^HTl. J BH-

Ta^BHK), TOMy HOBHHKH OTBOpaTT>

OHH, a KOTpHH HHHL H6 HliTae,

TOTl) ^HDIB 6^y^HTT», aKT. BT.

TGMHOH HOHH.

íío Aa^e, aay noc.ayxaHMe,

iHTO roBopaTT. TaMT. BacHat Ctc-

<l>aHOBT. H KyMT. rpHH,!. !

ÍIIto ToaKyeTe aioAKOBe?

TaAB aAAC roBopio BacH.ibOBH, me

aKÍH 6y/T,e apMapoKT.. Taiíi. cmt.

’iyBT. B^ ropoA^, 3K6 aKacr, xbo-

poTa Hanaaa na poraTufi cko'I't.,

M TaK^L He 6yAC urro KynoBaTM!

ideje volna már megtanítani

azt a korcsmárost becsületre,

hogy ne rontsa az embereket.

Hát azon csak a mi olvasókö-

rünk segíthet.

Nacsak, beszélje el nekem, mi

történik ott a maga olvasó-

körében !

Jöjjön el maga, és meglátja,

mily tisztességesen és hasz-

nosan szórakoznak ott az

emberek.

Adjon Isten szerencsét

!

Adjon Isten önnek is ! Legyen

üdvözölve nálunk

!

Mi újság a széles világban ?

Üljön le komám, és olvassa,

nagyon okosan ír ez az új-

ság a kenyérkeres kivándor-

lásról.

Ó, az szomorú igazság, a mi

. itt írva van. És hányán van-

nak az oly szerencsétlenek,

a kik e dolgokról semmit sem

tudnak és elindulnak abba a

messze, idegen világba.

Lássa, a ki az olvasókörbe jár,

annak az újságok megnyitják

szemeit, a ki pedig semmit

sem olvas, az csak botorkál,

mint a sötét éjszakában.

De menjünk tovább, nacsak hall-

gassuk meg, mit beszélnek ott

Stefanov Bazil, és Hrécz koma!

Mit tárgyaltok kedves emberek?

Hiszen itt beszélem Bazilnak,

hogy milyen lesz a vásár.

Úgy hallottam a városban,

hogy valami betegség lepte

meg a szarvasmarhát, és így
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Ho noB^Mi. BaMB Apyry hobhej,

»e n;ÍHa mjkh Ay»e noAHSAaca

;

KTO Mae nmeHHii,H) na npoAaaíL^

Ta nan TenepL npoAaBae.

0 toi’ah e h npOAaMi» cbok), h

TaKTE, ÖTi. AaBHa ctohtb yate na

noA'fe.

BhAETB, BTi BHTa.lLH’fe MOJKeCB BO-

^OB'feKB AÖ3HaTH H TOFO, BKB

CTOHTB raSAOBCTBO H nflU,!..

A BF.I K.yMe HBane, h bbi cocfeAO,

inro TaMB poÖHTe?

ílÍTO, Ta aBHMecH na niaxB-MaTu,

nofire h BacB HayBHMe.

Ta in,H BK-fe 3a6aBH cyTB?

Oh e HXB AOCTa. Bhaht6 ohab

Chmko h <í>eAopB aBBTCB Ma^y

KpyroBBHH). A Ha ABop’fe e Be-

BHKa Kpyro.aHB : bb Toft APyroB

KOMHaT-fe aBHTca Ha KapxH,

TaMB e ÓHBioTCKa Hania. Bb
ceá BeBHKofi KOMHaTi AepJKHMe

COÓpaHia, KOTpt COCTOBTB H3B

BeKH;i5, AeKBaMan.ifi h cn^BaHOKB.

4y»e MyApo H KpacHO bihhtko !

Ho n,H MHoro n^aTHTB KasKAHii

H^eHB?

H-Itb, He MHoro; Teiiepb Ha Kam-

Aoro HpHnaAae no 4 KOpOHH na

poKB, HO KOAB 65^Lnie yAC H.ae-

HOBB, Ta KasiAHÖ TOi’ATJ MeHbnie

6yAC n^aTHTH, hbh oÖBtuie ho-

BMHOKB H SaaBUIJXB CpeACTBB

KynHMe GOt.

,4«KyK) BaMB, paTe COBOAKÍÍÍ, oito
’

cTe yKaaaBH MH'jfe de m'^cto, h

a sannuiyca bb hbchu !

nem lesz mit vásárolni! De

mondok önöknek más újságot

is, hogy a liszt ára nagyon

felszállt
;

a kinek van eladó

búzája, hát most adja el!

O akkor én is eladom az enyé-

met, úgy is régóta áll már a

pádon.

Lássa, az olvasókörben értesül-

het az ember arról is, hogy

áll a gazdálkodás, és a piac.

llát kend komám, Iván, és ön

szomszéd mit csinálnak ?

Mit, hát játszunk sakk-játékot,

jöjjön, önt is megtanítjuk.

Hát még milyen szórakozások

vannak ?

Ó, van belle elég. Lássa amott

Simko és Fedor kis-kuglit

játszanak, az udvaron van

a nagy kugli; a másik szo-

bában kártyáznak, ott van

könyvtárunk is. Ebben a nagy-

teremben tartjuk összejöve-

teleinket, melyek felolvasások-

ból, szavalatokból és énekek-

bl állanak.

Minden nagyon okos és szép

!

De vájjon sokat fizet-e min-

den tag ?

Nem, nem sokat
;

most min-

degyikre 4 korona jut éven-

kint, de ha több tagunk lesz,

akkor mindegyik kevesebbet

fog fizetni, vagy pedig több

újságot és szórakoztató esz-

közt veszünk magunknak.

Köszönöm Önnek, kedves ba-

.rátom, hogy megmutatta ne-

kem ezt a helyet, én is be-

iratkozom tagjai közé!
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III. RÉSZ.

A legfontosabb mondattani szabályok.

1. §. A mondatrészek.

ÜBaHi, eKopo npoHHTaBT> ^1,8^ BejmK'fe KHHrn. Iván gyorsan átolvasott

két nagy könyet.

E mondatban Ivánról (alany) azt mondjuk, hogy átolvasott (állítmány)

gyorsan (határozó) két nagy (jejzók) könyvet (tárgy).

Minden mondatban állítunk (mondunk) valamit. A mondatnak

azt a részét, melyrl állítunk valamit, alanynak, az állítást kifejez

részét pedig állítmánynak nevezzük. Ezek a mondat frészei.

A mondat bvítésére szolgálnak; 1) a jelz, mely a fnevet

közelebbrl jelöli meg, 2) a tárgy, melyre az alany cselekvése ki-

hat és 3) a határozó, mely a cselekvés helyét, módját vagy egyéb

körülményét határozza meg.

Alany, állítmány.

Mint a magyarban, úgy a kisoroszban is alany lehet bármely

beszédrész. Az állítmány lehet ige vagy névszó. Az ige, ha állít-

mány gyanánt áll, megegyezik az alannyal nemben, számban és sze-

mélyben. Péld. ro.iyÓKH boay Két galambocska vizet ivott.

KynH.aa mh MaMKa KopoBy. Vett nekem anyám tehenet. (Népdalok.)

A személyes névmást mint alanyt nem mindig tesszük ki és

pedig rendszerint akkor hagyjuk el, ha az ige végzetébl vagy a

segédige alakjából kivehetjük a személyt. Péld. PAe’CB öhb'b? Hol

voltál? U,H aHaeniB iio pycLKH roBopHTH? Tudsz-e kisoroszul be-

szélni ?
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Ha az alany fnévi igenév, akkor az állítmány s emleges nem
végzetet kap. Péld. Mnoro roBOpHTH — He My^po. Sokat beszélni

nem okos dolog. Poöhth — noxBa.ai)HO. Dolgozni— dicséretreméltó

dolog.

Ha az alany dmet jelent semlegesnem vagy nnem f-

név, akkor az állítmány azon személy nemét követi, kire a cím

vonatkozik. Péld. Er Be.iHHecTBO nockTHBi> 6o.ii>HHn,i6. Felsége

meglátogatta a kórházat.

Ha több alany van, akkor az állítmány rendszerint többes

számba teend. Péld. HBasi. h BacH.iL noni.iH na no.ie. Iván és

Bazil elmentek a mezre. De ha a cselekvés egyszerre csak az

egyik alanyra vonatkozik, akkor az állítmány egyes számban áll.

Péld. To eAHH^L, TO APyrift roBopHB'L. Egyszer az egyik, másszor a

másik beszélt.

Ha több alany van és ezek nemre nézve különböznek, akkor

az állítmány a következ sorrendet követi : ha az alanyok között

van himnem, akkor a közös állítmány .himnem lesz, ha nincs

himnem, de van nnem, akkor ez utóbbi végzetét veszi fel az

állítmány.

Ha az alanyok különböz (els, másod, harmad) személyüek,

akkor az állítmány a többes szám azon személyében áll, mely sor-

rendben a legels. így, ha van 1-s személy alany, akkor az állít-

mány is els személy lesz, ha másod és harmad személy az

alany, akkor az állítmány 2-od személy lesz. Péld. A hh h, a hh

TH, He yACMe ch yHHTH. (Népdal.) Tii h BacH.iL, ne 3HaeTe HHTaTH.

A névszó-állítmányt segít igével (6hth, CTaTHca lenni, 3po-

ÓHTHCH lenni, cha'Í^th ülni, 3BaTH hívni, stb.) kapcsoljuk az alany-

hoz. Bhth után a névszó-állítmány rendszerint alanyesetben áll.

Péld. ‘FeAop'L lib'l necTHHH HO.iOB'kK'L. Fedor becsületes ember

volt.

Ha a névszó-állítmány az alanynak csak esetleges vagy szer-

zett tulajdonságára vagy állapotára vonatkozik, akkor nem alany-

esetben, hanem eszközhatározó esetben áll. Péld. ^e^op^ sa Tpn

poKH HB'B KypaTopoM-L. F'edor 3 évig volt kurátor (gyanánt).

Tárgy.

A mondat tárgya megfelel e kérdésre : kit ? mit ? ;
rendszerint

a tárgyesetben áll. Péld. ,4^h Hani. Boace, Aoópufi lacx! Adj ne-

künk Isten, jó idt (órát) ! 3anpH BH3opB ! Zárd be az ablakot

!

Bori* H HTHHKy KopMHT^ ! Istcn a madárkát is táplálja. KoHen;L

XBa.aMT'L. A vége dicséri a munkát. (Közmondás.)
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Ha a cselekvés a tárg}^nak csak egy részére vonatkozik, akkor

nem tárgyesetben, hanem birtokos esetben áll a tárgy. Péld.

K0H6BH ÖBca ! Adj a lónak zabot

!

Egyes igék és melléknevek mellett tulajdonító esetben, vagy

eszközhatározó esetben is állhat a mondat tárgya. Péld. HBam^

y^HTCB pycBKOMy BStiKy. Iván tanulja az orosz nyelvet. IIoMarafi ííÁ’

HOMy ! Segítsd a szegényt (szegénynek) ! OTCTynaca s.ao^'koBH ! Ke-

rüld el a tolvajt! (Térj ki a tolvajnak!) Th B.iaA'feemt cepAiteMi.

MOHM-L. (Népdal.) Te bírod szívemet (Te uralkodói szívemen 1) TaKi.

AOÖpo AííxaTH CB'featHM^ BOS^yxoMi I Oly jó frissHevegt lélegezni

!

(Friss levegvel lehelni.)

A jelz.

A jelz a fnév közelebbi meghatározására szolgál. Megfelel

e kérdésekre: milyen? kié? mié? hány? hányadik? Ezek szerint

háromféle jelzt különböztetünk meg : u. m. melléknévi jelzt, bir-

tokos jelzt és szdmjelzt

A melléknév, mint jelz, megegyezik a jelzett fnévvel nem-

ben, számban és esetben. Péld.

Ha BHCOKOH nOJIOHHHii

B’feTpHK’i, noB'feBae

ChAHT'B ÓB^apt MOjrOA@HBTdfi

H cMjTHo cntBae.
(Népdal.)

Ha a melléknévi jelz több fnévre vonatkozik, akkor a mel

léknév a legközelebb álló fnév nemét és esetét követi. Péld. ,4^-

peBBHRu CTO.^^ H .aaBHu;a, fából való asztal és lóca.

Ha pedig egy fnévre több melléknévi jelz vonatkozik, ak-

/ kor az összes melléknevek az illet fnév nemét, számát és esetét

követik. Péld. ÜpH.i'kjKHHH h CMHpeHHHÜ y^eHHKií.

De ha két vagy több melléknév a fnév két vagy többszörös

elfordulását jelzi, akkor a melléknevek egyes számban, a fnév
pedig többes számban áll. Péld. MyKa^eBCKa h IIpiiineBCKa enapxia.

A munkácsi és eperjesi egyházmegyék.

Egyes vidékeken (Máramaros nyugati-, déli-részén) a mellék-

név semlegesnem alanyesetét -oe végzet helyett rövidítve -e vég-

zettel látják el. így Be.^HKoe helyett Be.iHKe (nagy). Péld. Be.iHKe

BÓ.Í10K0
,
enne neo.

. Oly vidékeken is, a hol máskülönben, az -oe végzet hasz-
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nálatos, fképen a verssor kedvéért

zet is. Péld.

Tané Moe cep^íne

Bo MHt posataiese

Hkij cMBe JKeji'feao

Bij orHK) poanevene

A birtokos jelzt a fnév birtokos esetével fejezzük ki. Péld.

XHHca cockA^ (a szomszéd háza.)

A számjelz a jelzett fnév vagy cselekvés számát vagy sor-

rendjét mutatja.

Ha a számjelz eAHH-t, TpH, HorapH, akkor a szám-

nevek a jelzett fnév esetében állanak. naTi* (5), mkcTB (6), s azon-

felül lev sorszámnevek, úgy nemkülönben a A^oe, Tpoe, neTBepo

naTepo stb. gyjt számnevek alany vagy tárgyesete mellett a f-

név birtokos esetben áll, a többj esetekben azonban a számnév

és a fnév megegyeznek. Péld. ^bsl bo.3ei, két ökör, xpa KopoBU
|

három tehén, naTt KOneií öt ló, AecaTt <E»H.i.aHp6Bi. tiz fillér,, a^- j

CBTbMa ^H.a.aHpaMH tiz fillérrel. Ha no.ak BofiHu ocTa.aocB cto MepT- !

BLixTí. A harc mezején száz halott maradt.

Az összetett tszámnevek mellett a fnév a legkisebb helyi-

érték (legutolsó) számnév szerint igazodik. Péld. TCfl'ia eAHa HO^t

Ide kell még soroznunk az értelmez jelzt is, mely lehet f-
'

név, vagy melléknév, vagy egész kifejezés is. Az értelmez jelz ‘

megegyezik a fnévvel, számban, esetben és nemben. Péld. ByAa- '

neiHT'B, tOwIObhuS ropoA'B yropntHHu, coctohtb h3i> aboxt. ^acTefi.
|

Budapest, Magyarország fvárosa, két részbl áll.

Ha az értelmez jelz több fnévre vonatkozik, akkor töb-
]

bes számba leend. h Taca, Haöo.ibni'fe pliKH YroputaHu,
;

npaHOCHTTí Be.iHKÍfi xoceH^ ToproB.i'k. A Duna és a Tisza, Magyar-
j

ország legnagyobb folyói, a kereskedelemnek nagy hasznára vannak. •

. s

i

A határozó. {

A határozót részint elöljáróval összekötött rágós névszóval,
^

részint halározószóval, részint igenevekkel fejezzük ki.

Lehetnek : id-, mód-, ok-, állapot-, célhatározók stb.

elfordul a rövid -e vég-

CtiBOMy

KoBajre cnoMoacyiB

A MOMy cepjíeHbKy

JtoKTopH He MoncyTB.

(Szvidnik-vidéki népdal.

)
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Fordítási gyakorlatok.

CepAilc CBHToro CTeí>aHa, nepeoro u,apH yropcKoro, uo^Hoe 6h^o

CMHpeHHOCTH ii Ao6poTH. ,^OHf>Ka HsaHa IIonoBH^a ÓT^a^acíi BaPpHíj,}!

ITaB^OBH^a. B^epamHÍH /i,03k/i,i> ocbí^mb'b bosayx'b. HoB'ife uobíctm

nanioro nHcaTe^a noy’iHTe.aLHt. Eahhi> ora^i. 3a ab'6 KapTUHH

san^aTHB^ naTL thchbl KopoHi>. By^aneniT^ e Koao ^ynaa. Pu6u

mmjTiy BO BOA'fe. Bi. poahom'b mocm^ cea^ bah^ho yAy yaHTeaeM-L.

MH Maao BOABí ! YaeHHKH nepBoro h BToporo KaaccÖBi. öaBBTca

Ha ABOp'fe.

A ravaszság még nem ész. A tölgyfa magas. Az erd zöld.

A Kárpátok védik hazánkat az ellenségtl. A Duna és a Tisza ha-

zánk legnagyobb folyói. Szomszéd uram meg a biró hol voltatok

tegnap? A nap már magasan áll, és Péter meg András még alusz-

nak. Sem az egyik, sem a másik nem akar felkelni. A rest mindig

rest marad. Andrást kinevezték tanítóvá. Mióta tanulod a francia

nyelvet ! A nagy- és kis-utca lakói ma fizetik az adót. A zöld mez
és erd kellemes a szemre.

MaMKO MÓR CTapa . . .

(Népdal.)

Mcuiko moh cmapa

Jlaü MH 3ü sycapH,

Eydem'b Mamu noxeamj

Orm nana ymcapn.

Orm nana ipzcapn

M onió nana nana,

}Ke ecb ebLxoeaMt

JJ^o eoünuHmi XHona.

fÍKi> copoHKa Bi> no/iio Bbipoc/ia?

BHA'fe^a MapiöKa, hk-l OTen,t ci. ropcTiiMH po3MÍiTOBaB't no

íjoaio Ma.ieHi»KÍi 6.ieCTiiTk 3epHa íi3B'feAae
:
„Tto tu hhhk), A'íi-^aeuib ?“

„Ckio .aeHi>, a^boíko : h3t> nero BupocTc Tcök hobi opoBKa.“ 3a-

AyMaiacH Mapiáica ; inirAe oiia iie RUA'kna, htoóu copoHim poc.5n bt.

1 I0 .Z1 I0 .

HeA'li-^'k Hepe3T> a^I^ HOKpu.Aac}i 3eM.^H nio./iKOHHCTOK) TpaBK iH) m

üOAyMa.da MapiÜKa; „Oh, JIKT.A06P06U Cu.10
,
kcab 6u y Meue 6u.<ia
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TaKa copo^ica !
“ Mara h cecTpn MapinKH ^aapas-B npHXOAn^H üo^oth,

H OHH roBopH^H A'^raH'íi
:
„Kpaciia y xee 6y^e copoHKa!“ üpoin^o

eme KO^BKO HeA't.iL : TpaBKa noAHa.aaca, h na nen noKasa^Hca CHH'fe,

ro^yö-fc i^B-feTO^KH. „y paTa a BH^'feaa TaKHxi. oaefi, no^yMa^a Ma-

piÖKa, HO copoaKy Taay a ’me ne BH/i,i^aa.‘^

Koaa u.B’i^ToaKH OTnaan, to HaMicTO hxi» noKa3a.iHca seaeni^

roaoBKH.

Koaii ro./ioBKH no^cexaH, Mara h cecTpti MapinKH noBHTtraan

BecL aemb ci* eop^hlomi., naBasa^n CHonHKOBi> h nocTaBHaa hxí. na

noa'fe npocoxuyra.

E0.1H aeHi> npocoxi., to CTaaH y Hero roaoBKH 0Tpli30BaTH
;
a

noTOM^ nOTOHHan bt. MOMHa-fe 6e3roaoBHH aeHT. h ein,e h Kani^Ha

CBepxy HaBaanaH, oh BO^a ne noHecaa.

CnyTHO no3epa.ia MapÜKa, aKT. copoMKy TonaTT.: a cecTpii

onaTT. Ka3a^H efi: »C./iaBHa y Teöe, MapiiiKO, 6y^e copoMKa.“

aepe3'L ab^ BiiHaan ^eiri. h3^ MOTHaa, npocyniHaH h

CTaaH Ha ABop't TepxH TepTHn;aMH, thkt. mto ott. '^ahoto ^tHa ae-

TÍao na3A'tpLa bo bc']^ 6okh.

BuTpenaBHiH, CTa.TH aeHT. aecaTH ace^taiBiM^ rpeó-feHLOMT., h

TEK^L yaHHHBca MarKHMT. H moaKOBHCTHMT.. „CaaBHa y Tee copoHKa

öyAe !
“ ouaTT. roBopH.iH MapÍHH,i cecTpu. Ho MapifiKa noAyMaaa

:

„Ta i'Ae Tyfi copoaKa? TaKoe BOJ.oci>a y cecTpn, ho Taay copoTKy a

He BHA’fe^a
!“

HacTa^H AO^ri, 3hmhí Beaepti. CecTpii MapiüKH naA^iaH ^6H'l

Ha rpeÓHi^ h CTaaH h3^ nero hhtkh npacTH.

üponiaa 3HMa, apb (Becna), npomao h a^TO h nacTaaa ocMib.

MaTH nocTaBH^a bt. xhskíí Kpocna, naTarnyaa na hhxt> ociiOBy h

HaTa./ia tketh. Tyn yme caMa MapifjKa yBHAt^a aiíT. h3^ hhtok'l

bwxoahtt. noaoTHO (xoacTT..)

KoaH HOaOTHO U^O TOTOBO, CTa^H OHH MRTH, lipaTH, HO 3arO“

pOA'Ii p03CTHaaTH H BOAOK) 066piJ3r0BaTH. H TaKT> yaHHH^lOCH DO-

aOTHO Ö'featlMT.,

HacTa./ia ouhtt. 3HMa. BHKpoH.ía h3t> uo.iOTHa MaTii copoHOKi.

;

upHHa^Hca cecTpu iuhth h kt. PoacABCTBy hhaE/ih iia MapiííKy Hosy,

6t^y, aicT> CH'íirT. copoMKy.

Beszélgetés.
~ A szabónál. —

Ilporiiy, 4HM'b Mory uoc.^y5KHTH? Kérem, mivel szolgálhatok?

líOM'bpaÖTe iia MHa eAnHT>BiJiHHai£'b. Mérjen meg rám egy felst

(kabát).
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ÜK'B me^aeTe croTOBHTH?

bh caMH nafiJ'LnniHMB aY’

MaeTe.

JKe^aeTe h HaApara?

•Imub no3/i,H'fefinie.

Ilponiy TjH ecTB BuniHüKTb!

’3B 3a^y ne ctoht^ n^oxo

!

OöepH'iTCB

!

Ha rpy^ax^ y3KÍH !

Ma^o BLinyiii.y h3i. Hero,

H pyKaBH

To iiHH'B, TOMy ^erKO homo^h; ot-

P'J^JKy, KÖ^BKO nOTpeHO.

Ko4bko paxyeTe 3a pooTy Baniy?

He MHorq, 20 KopouB.

ílepBoro BHBapa BuuÁmj.

Hogy kívánja elkészíteni ?

A hogy ön legjobbnak gon-

dolja.

Kíván nadrágot is ?

Csak késbb.

Kérem, itt van a fels !

Hátulról nem áll rosszül

!

Forduljon meg!

A mellén szk 1

Keveset kieresztek belle.

Ujjai is hosszúak.

Az semmi, azon könny segí-

teni, elvágok belle annyit,

a mennyi szükséges.

Mennyit számít fel munkájáért?

Nem sokat, 20 koronát.

Január. 1-én kifizetem.

2. §. Az esetek használata.

Birtokos-esetbe tesszük a fnevet általában akkor,

a) ha ahhoz más szavak hozzátortozásdt, függését, bírását

akarjuk kifejezni. Vagyis, ha e kérdésre felel meg: kié? mié? Pld.

XHaca coc'fe^a, a szomszéd háza.

Azonkívül birtokos esetet használunk még,

b) ha azon fnév által tulajdonságot fejezünk ki; péld. ho-

.lOB'ktti. BHCOKoro pocTa magas növés ember, y^ieHHKb ocTporo po-

3yMa éles esz tanuló stb.,

c) a keltezés (dátum) kifejezésére szolgáló évek, hónapok stb.

neveit; péld. llRaiiKO po^HBCJi Tpei’Loro /i,hh TGEy^ioro M'kciiii,B. A
kis Iván a folyó hó 3-ik napján született. De ha ily kifejezésekben

csak az év, vagy csak a hónap van megjelölve, akkor az idt jelz

fnév BT» elöljáróval credethatározó esetben is állhat. Péld. To MyHii-

.locfl MHiiyimioro ro^a vagy \vb MHnyBniOMT> ro/i,JK Az a múlt évben történt.

Birtokos-esetbe tesszük még:

d) a mérték egységekkel összekapcsolt fneveket; péld. Ahhr

KyiTHjia iioiUHTpa MO./ioica. Anna félliter tejet vett. Bort. c'hiia sze-

kér széna, icoótM'i. iiiiienmvk köböl búza stb.

e) a számnevek (lásd a 12. §!) és a mennyiségre vonatkozó

kérdszavak által meghatározott tneveket
;

péld. Ko.^i.ko i poiii(*n

10
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MaeniB ? Mennyi pénzed van ? Y eAnot ^ahoíí b^obbi 6u^o Tpoe

A'íjTori. Egy szegény asszonynak 3 gyermeke volt.

f) egyes melléknevek mellett, melyek birtokos esetet vonza-

nak
;
ilyenek aoctoííiiliu méltó, ayaíiu idegen, roAuiJil képes, crríi-

AOMUH tudatos, nOBHlieiiT. méltó, rászolgált. Péld. lloxBa./n.i /tocTOu-

iiíJH dieséretre méltó.

g) a melléknév középfoka mellett, ha az összehasonlított

fnév összehasonlító kötszó vagy elöljáró nélkül kapcsolódik a

melléknévhez. Péld. Mec'n, /topomiira 30.i0Ta. A becsület drágább az

aranynál.

h) egyes igék mellett, melyek birtokos esetet vonzanak, ilye-

nek a lelki mködést kifejez igék : pld. sKenaTH, aía/i,aTH kívánni,

BeKaTH, 03KH/i,aTH várni, xot-éth akarni, cmotp'Ííth nézni, cnf>AHTH

kutatni, cokoththcb, xopoimTiica, óepeBHca rizkedni, OTKa.3aTHca.

lemondani, /i,ep;KaTHca tartani magát valamihez, öoaTHca félni va-

lamitl, copoM'kTHCB szégyenkezni valamiért stb.

Pld. Bcíi ojKH^aene BOCKpecemíi mindnyájan várjuk a feltáma-

dást, üin» AepatHTCB TO'k CTopoHH azon oldalhoz tartja magát.

Az értékelést kifejez igék
: péld. ctohtt» KOinTye áll, ér, ke-

rül. XtiHía nania ctohtt* mhobo rponiefi. Házunk sok pénzbe került.

i) a birtokot kifejez vagy tagadó személytelen igék mellett,

mink neMa^ nee (nincs), ne 6imo (nem volt), ne (>y/i,e (nem lesz).

Péld. He Ma (ne e) rporaefi nincs pénz.

j) ha a cselekvés a tárgynak csak egy részére vonatkozik,

péld. npHuecH mh x.a'k6a hozzál nekem kenyerek, t. i, a kenyér-

bl egy részt. Péld.

„IIpniiecjia’MT> Tii n III e HHu; ’ii, niiieiiimt.,

Aaíi Kopu.\tapi>Ko iiajieiiKii ’aii ]iiibhiiu;’I'.,

IIpimec.ia’MB tii ii MyKii ii MyEii,

Aaíi KopVMapi.Ko na.nciiKii tío pyiai.“
(Szvidniki népdal.)

A tulajdonító-esetben áll általában az a fnév, mely a mon- '

(latban megfelel e kérdésre : kinek? minek ? Péld. ,4B-pyö JKCópa-

KOim adakozzál a koldusnak! IToMaran óiiAHOMy segíts a szegénynek !

^

Azonkívül tulajdonító-esetet használunk,

a) oly melléknevek mellett, melyek egyenlségei, hasonlósá- .

got, szükségességet, érdemet stb. fejeznek ki, s melyek tulaidonító
”

esetet vonzanak, pld. pÓBHUÍí egyenl, no^oöiimi hasonló, yro/tiiuá

kellemes, TipH/i,aTiii.ifr arravaló, alkalmas, iipoTHBiirju ellenkez, iiíkoa-

^Hüiiiri káros, paAT> örvend, B'í'.piu.iri h, iiOKopurjn alázatos stb.

Pld. PíABH'b :uoA'kn iiOAGÓiujn APyi'OMy az egyik tolvaj hasonló a

másikhoz.
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b) oly — az egyik névszótól a másikra kiható — igék mellett,

melyek tulajdonító esetet vonzanak, ilyenek: /[íxtr adni, A^poBaTH

ajándékozni, HcnoB-k^aTHca gyónni, mo^hthcb imádkozni, K^anaTHCB

hajlongni, köszönni, npaciraTH esküdni, npHKaBaTH parancsolni, no-

MaraTH segíteni, «pocTHTH elengedni, B'kpoBaTH hinni, ÖTCTyiiHTHca

kitérni, pa/i,OBaTHca örülni, poBHaTHca hasonlóvá lenni, yBHTHca ta-

nulni (vmit), ^CM-kaTHCB nevetni, npoTHBHTHca ellenkezni, iükoahth

ártani, stb. Péld. Kto *iecTH ne cmmoeu cn poimaa. A ki nem

ismeri a becsületet, hasonlóvá lesz az állathoz. (Duchnóvics).

c) az indulatszavak után, péld. c.^aBa Bory dicsség Istennek.

xyAOÓHóMy- baj a szegénynek!

Eszközhatározó-esetben állanak általában a cselekvés eszkö-

zeit kifejez fnevek. Péld. HBaHT> 6epe Kiinry pyKaMu. Iván ke-

zeivel veszi a könyvet. sacn'kBafiTé toíiocobkomt> BaniHM'B^

gyermekek, énekeljetek hangocskátokkal ! Ceca n'^íiCHa^ HanHcana

^yxHOBHHOM^ e dal Duchnóvics által van megírva.

Cepe^i. cejia jiana

BapmyHOMi> odsiiTá ...
(Népdal.)

Eszközhatározó esetbe tesszük a fneveket még a következ

kifejezésekben :

1) a hely és id megjelölésére szolgáló, hol? illetleg mikor?

kérdésre megfelel fneveket
;
(ablativus loci, temporis) péld. xo^hth

nyTBOMi., .aiicoMT), MoptOMTb, járni az utón, az erdn, a tengeren stb.

/i,UT)OMT» nappal, Be^epoMi. este, yTpoM^ reggel, .iíítomi. nyárban stb.

Péld. ÜTHHKa AjTOUTy .liiTae, a madárka a réten repül;

2) a cselekvés módját kifejez fneveket (abl. módi) Péld.

íípoBL TCK.^a mmoKüMu, patakokként folyt a vér
;

3) eszközhatározó esetben áll a fnév, mely valamely tulaj-

donság szempontját, alapját jelöli meg; megfelel e kérdésre mire

nézve ? Péld. mo.ioaTíIíí .i'kTaMH éveire nézve fiatal, c.^a6Liii aYíuok)

lélekre nézve gyenge, c.iaBHriiH /('íuaMH tetteire nézve dics, Ö'Iuijh

arcára nézve fehér, ötkh th po^OMi> hová való vagy szü-

letésedre nézve?

4) az összehasonlítás mértékét kifejez fneveket. Péld. Bpari,

Ogomíí eoóaMu CTapnriii ott> MeHe bátyám két évvel idsebb tlem.

5) az átalakulás, valamivé levés, kinevezés, választás ered-

ményét kifejez fneveket. Péld. Coc'kAa Bia6pa.iH óhpobomtj. A szom-

szédot megválasztották bíróvá, ‘he^opa MeAB'liAí>OMi. npoBiJBaiorB.

Kedort medvének csúfolják. CTo<r»ana na.3Ba.^n aYPíikomt> Istvánt el-

nevezték bolondnak. ,/l,ypaiíT. aYP‘'^^^omt. a bolond mindig bolond.

10 *
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6) a lelki állapotot kifejez igék mellett
;
ilyenek : atypHTHca

szoniorkodni, T'íunHTHCH vigasztalódni, xua^HTHca dicsekedni, stb.

He xna;incii Tpy/i,OMi, ne dicsekedjél idegen munkával

!

7) eszközhatározó esetet vonzó igék mellett
:
péld. bo.ioa'Í’>th,

B./iaA'kTH uralkodni, oHÍÍTHca megelégedni, ynpaB.ziaTH kormányozni,

saHHMaTHca foglalkozni valamivel, KopncTOBaTHca, no.^L30BaTHca fel-

használni, ToproBaTH kereskedni, rop^HTHca büszkélkedni, A^íxaTH

lélegzeni, SBaTH hivni, stb. Bori. B.aa,a,’ke cb^tomt* Isten uralkodik a

világ felett. Hhkto ne poAHTca My,a.pLiMT» senki sem születik okos-

nak (mint okos). Meiie soByT^ HBaiiOBi. engem Ivánnak hivnak.

il oCíJBAycii MOHMí. /3,oxo/i,OMT» én megelégszem (el leszek) jöve-

delmemmel. ,d,aBH/i,i» Toprye 6Bii;aMH Dávid juhokkal kereskedik.

Fordítási gyakorlatok.

A.abnH, HaHBHcni'k ropn Ebpohh, noKpHT'k b^^khmi. CH'kroM^.

Hami> ymiTeAh ^o.aoB^kKT. ,zi,o6poro cep/i,u,a h ocTporo yMa. Mo./iOATJn

iiOTapiTí iiH3KÍn pocroMi,, ninpoKiu n.aeqaMif, óÍuijh .^mi,CTvrr.. al-k-

iiocTb iipHBO/i,HT's KO i’plixy. 3eM.ia 6o.ii>iua mIíchhb, ho Meíii.nia

co.^Hi];a. ÍIIto upo^aeTe? iIó.aoKa. Ko.ibKO npocHTC aa oaho? Tpn

a6./iOKa KoniTyBOTi. A^CKTb $H.a.dHpoBT>. .l'&Toarb acHBy a Koao Mopa,

a 3HMOK) BT» ByAaneniT'k. He Tpeyíí aecTH, iio sac^yatn ! Xoaenib-.aH

xa-kóa? He y óoraToro npocH bomobh, ho y MH.aocepAHoro ! Sao^M
óoHTca CB'feTaa. Toti. AypaK'T’ yace iia^oíiBa. Bdiivn. oöiJBaToaaMi. ceaa.

.VqHTeai. iinai.i];OMT> iiorpoamrb A'í’Teii
!

,4'bTOMKH, cha'Í*tTí ])aAO]vn.!

yropm,Hiia óoraTa 30.i0T0M'b. CiviepeKa CMoaoio naxiie.

A becsületes ember fél az Istentl. Te nem mindig beszélsz

igazat. Ne igyál vizet, mert meleged van. Vágj kenyeret és önts

vizet! Jer el ma hozzám vacsorára! Jó tettekben keresd a dics-

séget ! A katona szolgálja hazáját. András eladta neje házát a szom-

széd fiának. Hová mennek azok az asszonyok ? A mezre gabo-

nát aratni. A szakácsn derejét fz. Egy évig (tárgy, e.) laktam e

községben. l(S72-ben születtem. Január 5-én leszek 3G éves. János

barátom sok nyelven beszél. Szomszédomat Ivánnak hivják. A né-

gerek arcra nézve feketék.

Oü BacMiiH) ...
(Népdal.)

Oü BacuAK)^ Bacujinno.

Mümhho OmmuHO.
%

Mdeiuí} noAhOMZ, ciieuMh noubOMZ,

ffueumucsí muao.
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Cte 6orawi> . . .

(Népdal.)

C7ze osanz, ope oeanz,

IIo- Homupu eqjiU;^

Fadamh öoacmb, ajfcb ne npide

Ha mdy minojiu.

H nocizio coiz eca,

Bmce íiHMem usxodumz,

VcHce oeam mami cnopo

Ha öizdy npmxodiímz.

Tene Bo/ia ci> nofli, ABopa . . . .

(Népdal.)

Tene eoda ez nödz neopa,

Ta nanecjia JioMy,

Bo ne 3uae omei^h, Mamit,

mo Eoez cydueo KOMy?

Te^te eoda ez nödz mopa,

Ta Hanecjia pizmpiz,

Bo ne 3uae omeipz, Mamii,

BJo BÖ8Z cydiiez dizeipiz.

COAOAKa MH MaMKO . . .

(Népdal.)

CoAodna mii MaMiw,

TíiofCKO Memz Jtcitmu,

Hoeo cch MSI ne y^tiuia

Majiemmü poumu

H mee ymuia,

A mu esi ne paaa,

llpomo meon eojioena,

Bizdu esi doofcdaMi.

H esi ömdaeauu,

Oöbi easdoeamii

,

A H no eeioiniioeit

Mymy oaHdpooamu,
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Beszélgetés.

— A kereskedésben. —

,^o6puH ^eHL I

,4ari Bo3Ke !

Horo coíi JKe^aeTe, mme

!

XoTÍiBT. h’ml co'fe KyiiHTH luauKy !

Ty cyTL, BHepaHTe

!

Kojlko ctohtt» ceca?

He MHroro BaMB sapaxyio, .zihiub

5 KOpOHB.

To^bKp He AaMB, b,h TaKB caycTHTe

e^Hy KopyHKy?

Han yAe, bh Bce y Mene KyiiyeTe !

,40 CBH/i,aHa

!

*

Hmmb Mory nocwiyjKHTH?

nponiy nÖBKH^a KaBH h /i,Ba KH^a

^yKpy

!

CenHacB Bce y^e totobo

!

lí6.abK0 npnxoAHTB BaMB?

IIoBKH./ia KaBH KomTye 80 Kpan-

u,apoBB, KH.10 u.yKpa 45 Kp.,/i,Ba

KH.zia 90 KpapmapoBB, BBeAno

npHXO^HTB 1 30.a. 70 Kp.

H,h MaeTe BHAara h3b naTKH?

H^tb, npomy, ho Aopa3B ^aMB

P03MÍHHTH.

,4aKyio !

A ’ni,H Horo 6h 2Ke.aa.aH !

MaeTe-.aH ^oöpHH nan?

0 Maro, HHCTO pyccKin!

Ta ÖTM^bpaflTe mh HerBepTHiiy KH^ia.

Ko.ai,KO KOuiTyeV

,4bÍí KOpOHH H 40 ^H.a.

Tyií Maexe

!

OcTaBaiíTecH 3AopoBt

!

Cb nanoMB Boi'Omb!

Jó napot

!

Adj Isten!

Mit kíván (magának) uram

!

Akarnék venni sápját.

Itt vannak, válasszon!

Mennyit ér ez?

Nem sokat számítok fel önnek,

csak öt koronát.

Annyit nem adok
;
ugy-e leen-

ged egy koronácskát ?

Hadd legyen, ön mindig nálam

vásárol

!

A viszontlátásig!

*

Mivel szolgálhatok?

Kérek egy fél kiló kávét és két

kiló cukrot.

Mindjárt kész lesz minden

!

Mennyi járul önnek?

Fél kiló kávé 80 krt. .ért, egy

kiló cukor 45 kr., két kiló

90 kr., együtt járul 1 frt 70

krajcár.

Tud-e kiadni 5 frtból ?

. Nincs, kérem, de azonnal fel-

váltatom.

Köszönöm

!

Hát még mit kívánna?

Van-e jó teája ?

Ó van, tiszta orosz!

Hát mérjen le nekem egy ne-

gyed kilót

!

Mennyit ér?

2 kor. 40 fillért.

Itt van.

Maradjon egészségben
! (egész-

' séges).

Az Ur Istennel (járjon).
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3. §. Kérd és tagadó mondatok.

A kérdés kifejezésére felhasználhatjuk a kérd névmásokat, vagy

a -14M kérdszócskát, vagy pedig a -;iM kérdragot, végül pedig kifejez-

hetjük a szórend segélyével
;
ez utóbbi esetben rendszerint az a szó

foglalja el az els helyet, melyre a kérdés vonatkozik. ^Kto tüV (Ki

az?) ÍIIto to? (Mi az?) n/i,eini)? (Hová mégy?) OTítn’ch cio/i,a

upiiiniOB^? (Honnan jöttél ide?)

A tagadást a tagadó névmások (iihkto = senki, iimib =
semmi, HHr,^e = sehol stb.) által vagy a He szócska által fejezzük

ki. E szócskát rendszerint közvetlenül az állítmány elé, vagy azon

szó elé kell tennünk, melyre a tagadás vonatkozik. Péld. He öyAy

51 BOAy nnTH. (Nem fogok én vizet inni.) He tóit pyJKy /[ah mm !

(Ne azt a rózsát add nekem!) H'kTL = iie ecn. nincs. He míi

= ne Mae = nincs (neki).

A tagadó mondatban, ha a tagadás az állítmányra vonatkozik,

a tárgy birtokos esetben is állhat. Péld. H,h bhambib ce.io ? ü ne

BHHcy CQÁO, vagy 5i ne BHJKy ce.ia (birt.) Éppen így 5i ne MHTaio ra-

aeTií (újságot rascTy helyett). Y iiac-L ne 6u.zio óypt (nálunk nem
volt zivatar) y mchc HCMa rpomen (nincs pénzem). Ellenben ha a

tagaeiás nem az állítmány, hanem a mondat más részére irányul,

a tárgy megmarad a tárgyesetben. Péld. He toto ce.io ívuiAaro. (Nem

ezt a falut keresem.)

. A kisoroszban — éppen úgy, minta magyarban — megvan
engedve a többszörös tagadás is. így péld. a ne bhaíjb-l imico.aH

iihiKHXTi 3.aoA'£eBT). (Én soha sem láttam semmiféle tolvajokat.)

Fordítási gyakorlatok.

/J,o6pi.in xpMCT’iaiiMirL iie saóyAe At)ö})OA'kTeaM. Bu ue siiaeTe

iVÍiiiy cGojita! ííidii-TO f)yAHiiOKT>V To iiiKoaa /[A5í A'ítaynioic'L. IHto

GyAcre 'Ííctm, iieMCiiHiiy ij,m imporMV Haiirro iiece TOTa JKOiia i'.aMuy y

Bo xoMc XMJKy .a'IiiiMTM. PAe cy'rr, mom KUHaíKoV Tyniiee m neGhi.o

niiiiCMX'L kiim;kok'f>. JJ,m a^-^cko ao rocTMiiimivítV H^Iítl, AOP^'^'J’ 'J’ttM'F,

GyAeMC. B'l naiiiOMT. ce.ali ne na iiouitij. íIkIí Kpacirk pyjiCM y luíc'i.

wh aaropoA'kV He iiin BHaa, Go iioiiikoahti> !

Voltál-e a postán? Van c levelem ? Nincs sem leveled sem
pénzed. Hová visz ez az ut ? Ez az út Budapestre vezet. Ne fe-

küdjél már, hanem kelj fel és eredj dolgozni \ Hány Lét van egy

évben. Egy évben ötvenkét hét van. Miért nem varrsz géppel ?
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Azért varrók kezeimmel, mert a gépenvarrás árt mellemnek. Hon-

nan van önnek annyi tzifája? Én nem iszom pálinkát, mert árt

az egészségnek.

He yAy eoAy hmtm . . .

(Népdal.)

R ne ydy eody numu,

Eo eoda Hemicma,

Eo 60 eody nanadajio

Kjiemoeoe jiucmn.

Aiíöo momo ne KJieuuna,

SoayMiHO .ympH,

dü moedu eo Hcmyii^ajia,

Koü myda jienifzjia.

Aaiia M6He moh MaMKa ....
(Népdal.)

ffajia Jieue _Mon Majma
3a eopy ueamuy

ffaAa M6HU Mon MaMKa

JJeiz naeu noxamu.

— Kedh mu domno öyde dopm,

Koxaü naenu on^

Kedh mu domno m ö'de ‘doöpiz,

Hpiüdymz naeu no mhiz.

. He Munyjio moMy mpu dnu,

Ami mpu uednmi,

HpuiaMi naenu, npuiajiu naenu,

Ha MaMHílHU CfZHU.

Buiujia MaMKa, euiu/ia MaMna,

TpizcoKo uaaepamu,

Hm momu oiz na'emt

MaMtptz upeemamu.
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Sendamh HíiHbno, semdamh unuhKo:

IJJ,o naena iipeóe^ie?

Ta iipo Hama dfzmuHuipn

— HyjicOMZ nparö njiane.

Beszélgetés.

— A katonaságról. —

BMTafi, BHTaü,MM.^Liu üiJ,ity, K0.3M’CL

npÍHmoBi>?

B^iepa no uoaja^K) upHBeBi) iiacL

OriIHHHK'B mii MHIUKÖ.ai;íl.

Ta any roBopa, bkt. ecTe TaMi»

y BOHCKy !

Ofi paxe, BOBK^ TO Be.aHKÍH nani>

— AOMa, BTb ce.a^t, ho bi> Ka-

capii’fe KaatAMH pocKasye eny.

TiJ i'Ae c.ayacHBT>, bi> n'l^xoT'fe haíi

BT. KOiiimu.’fe ?

H ópaTC c.ay3KHB^ bt. kohhhii,^’ ne

6uB*B h’ML HH^aHTCpHCTOMT. H 3a

cbí^tt. !

oa LIBT. 6ML M apTH4.TepHCTT>,

. HO ÓTUpOCHBT.’eMLCH; 6o Ay^KG

.iK)6.aio KOiiefi, h xaKT. OCTaBT.’eMLCH

KaBa^aepHCTOMT..

Btj KOTpóarL ropoA't MyaíHivi. echV

On paTG CO.TOAKÍH; bt. BOHCKy TO

He TaKT., HKT. ^OMa
;
XOAH.lH’CMe

H3T, ropoAa b'b ropo^T., Maimé

A'k^y AepJKaBy cnoBHaro.

Eauhko i’Ae’cL HBaBT. HafiA0.3Lme ?

Bt. MwiiiKo.iiii,'b. Ho mi.i h b'b

Bt.AiieMT. 3a Tpn mTchivÍ’.. 'liia-

eiiib, Haiiir. ho.íkt. to Ay^^e c.dai{-

Hbin ! Bo BT. 'JTUiailCKOH BOHirJi

B'L A»OX'B ÓHTBaXB HOOTaMBT..

Légy üdvöz, légy üdvöz ked-

ves Jackó, mikor jöttél?

Tegnep délután hozott minket

a vonat Miskolcról.

Hát nacsak beszélj, hogy élte-

tek ott a katonaságban ?

0, barátom, a katona az nagy

r — otthon, a faluban, de a

katonai laktanyában mindenki

parancsol neki.

Te hol szolgáltál a gyalogság-

” nál vagy a lovasságnál ?

Én, barátom a lovasságban

szolgáltam, a világért se len-

nék infanteriszt (gyalogos).

Egy hónapig voltam tüzér is,

de elkérezkedtem onnan,

mert nagyon 'szeretem a lo-

vakat és így megmaradtam

lovas katonának.

Melyik városban szolgáltál?

Ó barátom, a katonaságban nem

úgy (van), mint otthon

;

jártunk városról városra, csak-

nem az egész birodalmat

ismerem.

Mégis hol laktál legtovább?

Miskolcon. De voltunk Bécsben

is 3 hónapig. Tudod a mi

czredünk az hircs, mert az

olasz háborúban két csatában

gyzött.
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Ta KTO BaMi. poscKasye?

Po3CKa3yBOTB oí»nii,ei)H, KaniiTaHíJ,

iiOwiKomiMKíi M reuepa^H.

I1,M Miioro o^i>Hi],cp6BB ecTL Tami» V

Bi> iiauiÖMT* ara^LOuli Myjiai.do

nxT» 10.

A CTp'lujrni u,M 3uaeiub /i,o6p'liV

Vj\Q m’ml iie anaiíT., Ta^L 3a to

iia iiocTaBH./iii KaiMapoMB.

llyuiica M caGia — to Taicoc y

Boaica, iiirb iiöíktj m ./lOJKica y

Ky^apj;pi

!

Any cKajiuí^ ii,n /i,o6p'li TaML b'l

non city ?

,/l,oOpo, Aoöpo, iio .i'linnie ^OMa!

Hát ki parancsol nektek ?

Parancsolnak nekünk a tisztek,

századosok, ezredesek és tá-

bornokok.

Sok tiszt van ott ?

A mi zászlóaljunknál szolgáltak

vagy 10-en.

Hát lni tudsz-e jól ?

Hogy ne tudnék, hisz azért tet-

tek meg káplárrá.

A fegyver és a kard olyan a

katonánál, mint a kés és ka-

nál a szakácsnnél.

Mondd csak, jó-e ott a katona-

ságnál?

Jó, jó, de jobb itthon.

4. §. A személytelen mondatszerkezet.

Az alany nélküli, úgynevezett személytelen mondatszerkezetek

régebben alannyal biró mondatok voltak, de aztán a közbeszédben

egyeseknél lassankint elmaradt az alany, másoknál az alany helyett

különféle kiegészítéseket vett fel a mondat. Ilyen mondatszerkezetet

képeznek

:

a) a személytelen igék, mink : CB^Tae virrad, 6.iHCKae villám-

lik, cn'kjKHTB havazik, esik, Mep3ne fagy, Be^iep'ke estele-

dik, TeMHiecii sötétedHí, sopie hajnalodik, XMapHTca borul, c.iOTHTca

ess id keletkezik, MHHaeca múlik stb.

A személytelen igéket lehet ragozni, de csak a 3-ik személyben.

Péld. .iHCKa.ao villámlott, óy^e 6.aHCKaTH fog villámlani.

, 2) Ilyen személytelen mondatszerkezetet használunk a mohít,,

Tpeöa, HyHíHO, /i,o.a3KHO, npi^THO, MH.10, Aoópo, AOÖpi^, 3.ae stb. hatá-

rozószók továbbá : ^acT>, aca.ib stb. fnevek mellett is. Péld. Tpeóa

61J.10 cjyxaTM hallgatni kellett, Moaci> ca nayaHTH lehet megtanulni,

aacB yaie óthath ideje már elmenni. Az ilyen kifejezéseknél csak

a segédigét ragozzuk, ezt is csak a harmadik személyben.

Ha személyes névmással kapcsoljuk össze az ilyen kifejezé-

seket, akkor a személyes névmás tulajdonító esetbe teend. Péld.

Tpea To'íi cayxaTH hallgatnod kell, ne moíkb iiaMB iipocHTH nem

lehet kérnünk.
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3) Ide tartoznak még a létezést kifejez vagy tagadó személy-

telen mondatok: e, ecTL van, ne e nincs, newa, ne Mac, nincs, nem
bir, He ÓHBae nincs (gyakran), 6buo volt, lesz, ne bi^o nem

volt, He y^c nem lesz stb. E kifejezések mellett a hozzágondol-

ható alany birtokos esetbe teend. Peld. iie e TaKoro HO^OR'kiía

nincs oly ember, iríirL upeMCiiH nincs idm, y Jiacr. hcmh y'iuTcaa

nálunk nincs tanító.

Fordítási gyakorlatok.

SMiwa.

3mmoio CTy4,cH0 . ityprli, a hohm 1Io:3/1,ho sopLc h

cKopo 'j’eMidieca. HacTO cirímH'j'j., /taKomi h ocm-ih ripii-

KpuTa CHÍiroMT^, a hotokh h p'l.iai ncAOM-L. Ila wohího xoam'Jm

h canKaTHCH. ,d,6peBa ctohtí e^T. nHCTJi. HTHu,b bh^iio .3huil AyJ^e

Ma.ao.

dBO/taMi. Tpea OA^kBaTHCíi Teu.ao. xnaíax'L TOiiarf> iie u,h

IIpH.l'LH£HHH HO.aOB'íiKT* H 3HMOIO MBC pOOTI.1.

A tavasz.

Itt van az els fecske. Nincs már dly hideg. Hosszabbodik

a nap. Hamarabb virrad és késbb esteledik. A nap kezd mele-

gebben sütni. A hó és a jég elolvadt. A rét és mez kezd zöl-

déin!. A fákon megjelennek a levelek. A pásztor kihajtja a nyájat

a legelre. Van sok munka a kertekben és a mezkön. Szánt-vet

a földmives. A gyümölcsösben is szorgalmasan kell dolgoznia a

a gazdának.

A tavaszi es megpuhítja a földet s kinöveszti az elvetett

magot.

/leTtBi* ope;ii> . .

JIemio66 opcjío nouado Mope,

Tanz cmcí6o eoeopumu:

Olt ne njio yöoeojiy

Boeamy jiioönmu.

Jlomizeo opeaz -no naz jwpe ,

Tanz cmaöz aoAocumu

:

Oü HKZ mncHCho yöoaoMy

Boeamy A'ioumu.
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A y 710MÍ dm monojiUy

Oöfz aejieuemniz ;

AIujiuü, MUJiy noKudae

Bopoeu paduemnu.

He mmatmecíi eopojfcizjiu

Aíoeeo uecuacni'bn,

Hdymz jimma ceao ceizma

Hnz JJynaeMZ MicmhK.

Oü eopoaií, dopojiCTZMi,

Hmo eajíz npíüde'so moeo?

Oü nnz yde Eooica eojisi^

To n ydy Geo.

Hmniz mcuiz cmcmhn, a hu dojm,

Fde eaniíz jimde;

Fé cn euüdynio eso Miuioemu:

Fopaedy ne yde.

CrptTMBi> ;iertHb A^BHy.

— Népballada. —

Oü cmpfhmiiez Memuh dmeny

Ta néz eü Kaaamu,

— Il,u Mooicy H dizenuHOHno

3a mn jiiodeü cjiamu^

— Mojfcz mu jieeizHimy

JAo HU jiTodeü cjiamu

Jluiiih mit mpea mpu sízjiiznna

’sz oHUHOHKit damii.

Oü nmoez o Jiiiiah .leeioHt

Hmiie mzuíGHhKaMu,

Ta Aiiuih uaüiaoez

Tpu anjiiznna ndz ommoHKaMu.

Ta HKZ Haüiaoez mpu aizuizm-ca,

Ta néz uxz nonamu,

IIjmjiemizMi aoayAinim,

Hsa My nyHamu.
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— Oü ma uaü mu jiesuHuny

Ta He Konjiu 3}zah,

JJ')Z6HUHa mn SHaAoeaAü

Bz dizenuHu eecnji^n. —

Jlmuuez jiesfZHh dopasz mimuez,

SfZAizHKO nonamv.

— Ta Mijimj H ceew npaedy

Tanoü miodHamu.
\

Oü nmioez o do doMij

Ta cmaez 3a aopodoMZ,

Bece.mmcn dmemtnonna

Máz ecmMZ ceóiiMZ p>odoMZ.

Oü npiüiuoez do dmemmu
Ta cmaez koao xamzi,

Bmhjiu eo cmapm Jiwde

TopmoKoez K/iauniim.

-- He mpea mv cmapm Jiwde

Bauiom eopmemi^

Jlmuh Mii mpea dem-mpu cjioea

Ömz eamom dmemi. —
A dmemtua MO.fiodeHhna

Hm CM Memanm :

— A M'im mu neccM Jiamu

nimo ne üdemz do xamu ? —
— He mpea míi dmemmouKo
Tóm meoeü xamu,

JlmUh UAO HM M0,10d080

3a smjihOMZ ne puamu. —
Toeda 'sz Jimeom p]pinu

SmAmnno nodae^

A U3Z npaeoez pynnoez com
Caejcbuy mmae.

— Ta ne yde moeapuuiy

Ha mom, na Menm,

Haü ona cn nopodye

Czipeuznom aeMAm, —



Bi> o^ibHMut. (UlnHTa/iK).)

IVi. Kaac/i,5Mi. CCubnioMT. i’opoA't iiaxo/i,HTCH 6o^LHHn,a Tt>xT>

XROi)iJX'r., KOTpÍH ne Mory-rr, .dnüiTHca Aona.

IlpH ycTporiCTirl', 6o./ii.inn],i> OC06./1HBO iia to yBamaiOTT:), rto^íj kom-

iviíiTij 6o^biitjxt> 61011 /i,ocTa Be^HK'íi, aTo6íJ bt» hhxt. 6ltbb Bcer/i,a

3/1,0 poBTjrr BOBAy>^'r>.

líOahHMXT., KOTpitt CyTL BT» SapaB^HBIJXT. XBOpOTaXT>, OT/l,'}i^BK)T^

orr. Apyi’wxB, a TaKme n rlix^, KOTpin Bí,i3/i,opoB^BroTT>.

B'BKOMiiaTaxT. XBopiw ^ejKaTT. na nocTeaaxT., Ha/i,Tj tíocto^bk) npn-

6h ra /lOiueHKa, na KOTpofi o6o3Hanen'B uyMepi», hmh h XBopoTa 6o^b-

noBO. Ko^o íiocre^n ecTB Ma^uu cto^hkb, na kotpomtj ctoiit^ BO/i,a

^'íiKTi.

KajKAoro y i’pa KOArnaTu o6xoa»tt. ^OKTopa. (a íiKa])L) nocMOTpnTi.

XBopiJX!., n KaBC/i,OMy m3t> iihxb naaiiaMae aíiKH n c-rpaBy.

Ilpe/i,iiHCí.í /i,OKTopa MciJO^HBíOTB cecTpTj MOiiaxHH'íi luu nnin

:iíOHfj, KOTpin ycep/i,HO oöxoatyío'rí* n iM.iejy:atyK)T'i. XBopux'B.
^

B'b iia:niaMeiiHifi /^OKTopoMT. Mac/í. XBopuM^ /i,03B0^iaecH upiiHU-

MaTH BnaiíOMux'b, no uoc'feTüTe^íiM'B ne cbo6o/i,ho ripnuocHTH ci> coöoeo

n namiTKH.

Beszélgetés.

— A községi bírónál. —

— Boace 3/i.opoBLa

!

— ,Zl,aH B(V.Ke II naMT>, niTO 61J Ba.MT»

iiyaíHO, iiaiie Baaiie?

— Ta.AB :maeT(', nane CnpoBo, ate

1131 , C'IUClCO'íl XHÍK1.T iríi-BTO BO-

iieeTH, a./Uí Bce ./iiinn. mm npn-

iioniyeMO cio/pi naiiiii Kopoiircn,

i’afl 6’íi/i,i.:

!

— A‘ieH n BM n./iaTiiTH xonere?

— líe xony, an Mymy, 60 a/ue

iC(vi,aBM()’Mi. AooraB'B ii,iiAO.iy, ;k6

])eiiíTann,i[o Maio, a B'iopa yme

3accKBecTpOBa./in y na o,3,iiy tc-

aiinio. lío iianc ÓMpoBO, yate T0TO

ne Anópun bbkoii'l, ihto Taia.Aope

6'íuiioro cejanmia, n Tor,á,M iipn-

— Adj Isten egészséget

!

—-Adj Isten önnek is, mi kellene

önnek Iván uram?

— Hisz tudja biró uram, hogy a

községházából nincs mit el-

vinni, hanem mindig csak mi

hozzuk ide koronácskáinkat

és bajainkat!

— Talán ön is fizetni akar?

— Nem akarok, hanem muszáj

vagyok, mert ime nem régen

kaptam cédulát, hogy hátra-

lékom van, és tegnap már

.lefoglaltak nálam egy üszt
De, biró uram, az már nem

jó törvény, hogy úgy nyúzza



THCHe Ha nero, n^iaTHTH, ko^h

íre c rpoiiTefí ?

— Tji 6paTe yacc toto thet* c.

BuBa^o ’ni,e rpBnie 6rwo
!
,Zl,op-

acaB'I; Tencpt mhobo rpomefi

Tpoöa ! Bo, 3HaeT6 m AcpaíaBa

ne A^^ae 'Ec'I’h ! Ha boh-

CKO — iT^aTH, iia cyATJ — u^a'rii,

iia iiiKO^rj — H^aTH, na bhhob-

CTna — iT^aTH h TaKT> /i,a^e, Bce

^HHIL H^aTH Taxi H IIa cíí^ckíh

piiA^. Tpe,6a ne Má^io KopyHOKii

!

— On iiaiie rínpoBC, lianie ce./io

íre Miroro /i,ocTaBac m3t> iiaiiinxT.

iropuiH. H'íi^e ram>r)a, JKe Tarca

no/i,./ia Aopora bt. naiiiOMT, ce.it.
;

Ee/i,B /],OBro aojííamtt.^ Ta íio mojkt.

pyrantHca h3t. ce^ia; a kgaíj 3a-

Mepaiie, Taia, iiOTpace bo3t. mo-

.^OBÍiKa, BITÓ aaKO^e bo bc^Ií 6okh

Tf.^a. Ta KQ,/\h TaET. Be^iiiEy no-

AaTB B^aTHMO, Ta iiafi xotb 6u

HonpaBH./iH A^^pory iianiy!

— ByAO, r>yAe h toto ! Ho napaBi.

II e ]\10 ;E I. BÍUHTKO yHHIíHTM !

— A BET. TO CTa./10CiT, 3EC C'li./lCEy

xaiii,y (^ l'.CT.) BuapeiTAOBa^iu beííci.

H'í'.iMivh, Tao Teiiopi. mi.í ct> iia-

iiroTO 'rasEícoro pooTOio aa mh-

aepny ii./iaii.y iraiiLixaeMO EXMireirh

CHXT. nysKHiipéBT.?

— lío BT. -roAn. yiEO m.i caMii bhiiii íí !

Bo MOBy ii(‘ xorLiii iiniiiu cejaiie

líuajKMiAOBaTU xaiii,y ? Mec/nia,

cli^cEa rpoMHAa iie xoT'Ii.ia no

a szegény falusi embert, és

akkor szorít rá fizetni, a mi-

kor nincs pénz!

— Hát, barátom, az már úgy van !

Hajdan még rosszabb volt !

Az államnak most sok pénz

.
kell ! Mert, tudja, az állam is

nem egynek ad enni ! A ka-

tbnaságra — fizess, a bíró-

ságokra — fizess, az isko-

lákra — fizess, a hivatalokra

— fizess és így tovább min-

dig csak fizess, aztán a fa-

lusi rendre is nem kevés ko-

rona kell

!

— O biró uram, a mi községünk

nem sokat kap a mi adónk-

ból. Valóban szégyen, hogy

oly rossz az üt községünk-

ben ! Ha soká eszik, hát nem
lehet kimozdulni a faluból

;

ha befagy, úgy megrázza az

embert a szekér, hogy a test

minden oldalába bele nyilai!

Hát ha már oly nagy adót

fizetünk, legalább javítanák

meg az utunkat

!

— Meglesz, meglesz az is ! De

egyszerre nem lehet mindent

megcsinálni

!

— És hogy történt az, biró

uram, hogy a községi erdt

.valamiféle németek bérelték

ki, és most mi, a mi nehéz

munkánkkal, nyomorult fize-

tésért ezen idegenek zsebeit

tömjük ?

— De már abban öxnök magok
hibásak ! Mert hát miért nem
.akarták a mi falusi embereink

kibérelni az erdt ? A tisztelt
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c.iyxaTH HH naHaÖTii;a AyxOBHoro,

iiH naíia iiOBTapoma, hh ne ne,

HH npHcajKHHKÖBí., a Teuept na-

P'JiKaK)TT> iia iiacT,. Toto Iíab,

3Ke iianiH ce^ane ne cm^iottí ca-

MOCTOflííO pOÖHTH, HO BC6 ^Hnib

nyjKOMy c^iyacaTT*.

— íKa^b, nane önpoBe, ace’CMC

TRK'B TeMHii H xy/i,o6Hli ! Ho anen

yace cn'liTueca
!

,^tTH yace xo-

^HT'b BT> lUKO^u^ H TaKT> nayKa

pOBTBOpHTTi HM'fe pOByMT.

!

— Ho Aocra yme 6y/i,eH3i. 6ec']^AW,

öo BHacy, npuxoAHTi> naH'b hob-

TapOHITí ! KHHSKKy, Hafi

BaMT. aanuniy ko^bko’ctg n^aTH^H

!

— SanHHi'feTT. 20 Kop. AepataBHO']^,

10 KOp. C'IUCKOii IIOpU,ÍH, 2 KOp.

HIKO^LHOrO AOBlTi W 3 KOp. 60

^lU. BapMOIUHHH, BT>eAHO 35

Kop. 60 miA. Ho o6u naa-L ne

XOAU^H AO wene 3K3eKyTopu !

— He óoHTeca ! He yAe iiiaKO'fe

6íam ! Bee j\% HopaAKy !

— ByAbTe 3A0p0B'li

!

községi gyülekezet nem akarta

meghallgatni sem a lelki atya

urat, sem a jegyz urat, sem

az esküdteket, sem engem és

most szemünkre hányják azt

!

Az a baj, hogy falusi embe-

reink nem mernek önállóan

dolgozni, hanem mindig csak

idegeneknek szolgálnak

!

— Sajnos, biró uram, hogy oly

sötétek és szegények vagyunk.

De talán már virrad ! Gyerme-

keink már járnak az iskolákba,

és így a tanulás felnyitja ér-

telmüket !

— De elég lesz már a beszéd-

bl, mert, látom, jön a jegyz

r ! Adja ide könyvecskéjét,

hadd Írjam be, mennyit fize-

tett !

— írjon be 20 kor. állami, 10

kor. községi adót, 2 kor. is-

kola-adót, 3 kor. 60 fill. vár-

megyei (közmunka) adót,

együtt 35 kor. 60 fillért. De

aztán ne járjanak hozzám a

végrehajtók!

— Ne féljen, nem lesz semmi

baj ! Minden rendben van !

— Legyen egészséges

!

5. §. A szórend.

A szórend legfbb útmutatója a gondolatok keletkezésének

helyes sorrendje. A kisorosz nyelv szórendje eléggé szabad, s ezért

tág teret nyújt az érzelmek kifejezésére. Általában azt a szót,

melyre az olvasó (vagy hallgató) figyelmét elssorban akarjuk fel-

hívni a mondat elejére tesszük.

A kijelent mondatokban els helyen áll az alany, utána az

állítmány
;
péld. yHinxuL ynuTi., a tanító tanít. A többi mondatré-
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szék az alany és állítmány köfül csoportosulnak. A tárgy leg-

többnyire az állítmány után áll. Péld. OTen,i> .iioöht^ cuHa. Az atya

szereti fiát. noBHHyeca poAHTe.aaM'B. A jó gyermek

engedelmeskedik szüleinek.

A melléknévi és számnévi jelz rendszerint megelzi, néha

közvetlenül követi a jelzett fnevet. „Poaheih Kpaa, to aeMflufi pa0,“

(Közmondás.) Yma. ro.aOBa cto ro.aoB'B kopmht^, a úesjum vl CBoefi

e^HÖfi He noKopMHT^." (Közmondás.)

„Ha BHcoKÓft nojroHHHt

MajTbOBaH'fe 7i;Bept“.

„Ho nOAí> TítjoKB 3eaeneHt>KÍfi

YnaBB CHtjKOKB M0 ji07i;eHBKm.“

(Népdal.)

A birtokos jelz közvetlenül a birtok után áll. Péld. Hmh OTD,a

H CuHa H CB. ,4yxa. — Az Atya, Fiú és Szentlélek neve. —
Mkcflira a hold sugarai. Poac^ecTBO iHcyca XpacTa. == Jézus

Krisztus születése. -

A határozó az ige vagy azon szó eltt áll, melyet meghatá-

roz. Péld. ,/I,epeBO öucmpo BHpocao — a fa gyorsan kintt. Möfi

ópaTTi npujmotcm ynaTca = bátyám szorgalmasan tanul. He 3^0-

poBO dyoice Ten.ay o/teat/ty hochth. == Nem egészséges nagyon trie-

leg ruhát viselni.

A mutató és a birtokos névmások többnyire a melléknevek

eltt állanak. Péld. Tot'b nani'B cocíA'í* npoAaB'B sect cb50 ypoatafi =:

az a szomszédunk eladta egész termését.

Az értelmez jelz közvetlenül a jelzett fnév után követke-

zik. Péld. HBant, chh’b Kyparopa, noniOBT» na noje. Iván, a kurátor

fiá, elment a mezre.

A tagató He szócska azon szó elé teend, melyre a tagadás

vonatkozik. Péld. He y^y a BOAy hhth == nem fogok én vizet

inni. MaMKO moh hc ácypHCH = anyám ne szomorkodjál.^ He ^obfo

THMi. 6jaY = nem sokáig leszek ott.

Az a mondatrész, melyen az állítás hangsúlya van, a mon-

dat elejére teend. Péld.

Hepea'b ropy BHCOicy

Hecjia /ítBKa BOTty.

' (Népdal.)

A kérd mondatban a kérdés lényegét kifejez szó nyitja meg
a beszéd sorrendjét. Péld. Uíto poHniB? Mit csinálsz? P^e y^eMC

HOHOBaTH? Hol fogunk éjszakázni? Min tij óina ^^Jjbko? (Népdal.)

Kié vagy te fehér lányka?

11
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,
Ha, a kérdésnél valamely szót különösen ki akarunk emelni,

-akkor azt a mondat végére helyezzük. li,n aarpi^o co^ne^ienLKO

^yHKy na meöel (Népdal.) Vájjon kisütött-e a napocska tölgyecském

te rád}

A -;iM kérdszócskát is azon szóhoz kapcsoljuk mely

leginkább- érdekel minket, úgyszintén a^ uh kérdszó is a kérdés

lényegét kifejez szó elé teend. Péld.

3Haemi>-JiH th, jiktj ch ohliö

npndop'fc HasHBae

IIIto xpHCTÍaHi> BejierjiacHo

Jlo u,epKBH BBHBae ? (Duchnovics talánya.)

Vagy :

Tli ^e;tope, í>eAopnHKy

IJ^H Maemt copo^y ?

(Népdal.)

,

Ha a kérdésben -ne tagadó szó fordul el, akkor az vagy az

els helyen áll, vagy pedig a kérd szócska után következik. Pld.

He BH,AöniL-.aH ? Vagy H,h ne BHAHniB? Nem látod-e?

A parancsoló mondatban rendszerint az ige áll az els helyen,

utána a többi mondatrész. Péld. IIoh CK)/i,a ! Jer ide! HecTyft CTap-

moro ! Tiszteld az idsebbet!

He xo^H MH no nó;t'i> xn^ny

-
.

j

. - , : He nHHH MH cjiaByt

.
. .

Ajkl ecb npHHéci, nojtapynKH, '

Hojiojkh b-b oTaBy !

(Népdal.)

A feítételes monáaXdk a kijelent mondatok szórendjét követik

azzal a különbséggel, hogy rendszerint az ige, vagy azon szó elé,

melyre a figyelmet irányítani akarjuk, kitesszük a „6u“ „ko6u",

,,KeAB6ia“ stb. szócskák valamelyikét.

Péld.:

,,Ko(5h mh ea tíynoKB posBiiBB

Bejiena JubntHHa,

He eí(Ha dti onycTliJia

HCHa;ÓBCKa A'feTHHa“. (Népdal.)

„Ta dpaBT. dn’Mb ch a;o podoTu

He Maw motmkh'^ (Népvers.)

Ke;(i> dbi’Mb onaBB, am. noriiny,

.JariajiHBB dbi’Mb bcw Kpaney . . . (Népdal.)

A mellékmondatokban az els helyen áll a kötszó, vagy a

névmás, mely azt a mondatot a fmondathoz kapcsolja, egyébként
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pedig a szavak elrendezése a fmondatok szerint történik. A mel^

lék mondatok azon mondatrész után következnek, melynek meg-

határozására szolgálnak. Péld. He TaKi* mii, aKt xo^eca, ho jik^

Bon. ! Ne úgy élj, a hogy tetszik, ’ de a hogy Isten pa-

rancsolja. Toti. yneuHKTb, KOTpafi npH.i^tatHO yTOTca, .3ac.iy;KHTT. no-

XBa.ay öti. uana jmireAn. Az a tanuló, a ki szorgalmasan tanul,

megérdemli a tanító úr dicséretét.

Ka',KyTT> Jiwjie, JKe a yMpy
A a xoay jkhth ! (Népdal.)

Oh OBeq^KH, ÓtjIOBeHKH
»

Bt.HeHbKÓ'fe BOBHH

Kto Baci> öy^e saBepTaTii,

Ke;j;b iioa,i;y jio bohhh. (Népdal.)

Oh Bte Btrep, ete . . .

(Népdal.)

Oü efte enmepz, eue,

Ta najiuHKy eme,

Ta capana uaim MaMKú,

JJ^e CH ez suMfz dme ?

Ta noiajia oua do dommt,

JJomna éü Maü MUJia,

Cudumz snmzKo nojio cmoAa,

Ta dueumen cnpuea.

IlmuAa oua ma do cuna

Ha muponm Aaemi,

Heeucmimsi omnoeizAa :

He mpeöa humz jiaMKU.

— H{ohko moh 'MOAodenzna,

MaMKa öu CH adaAa,

Kopoeu u nodouAa,

Jlmmii aaaeAHAa. —
V

— He mpeöa uaMz noAoeiznKí/

Mnoao eoeopumu,

Mamejm u memu damu^

Máma ö' oöxodumu. —
11 *
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— Ta oedaü mu, moh otchum,

Huede ne kohümi,

Koü mu M070 jimöy MaMny
Hmda öhtch ne enpajia. —

— Ta oedaü otce, nojioe^znny,

Cece cmajioch moTz,

Moh MaMna xodumz ez noedu^

Ta Haü xodnmz oiz. —

Chamti> MeABtAb Ha Ko^OAt ...
(Népdal.)

Cudumz Medeizdh na nojiódiz,

Hoeaem\!^z npae,

Kojioda CH noKiieye,

Ohz Kojiodrz jiae.

— Oü odaü mu nojiúduye

Hueda ne uaemuia,

Ilimo mu Mou uoeaempz

Bz eody uaMomuia. —

— Oü ne Jiaü mu Medmzdiiny

Mii 8HUJ10Ü KOJlOdlZ,

Eyde morz n nojioda

Manojiu ez npiieodiz. —

Fordítási gyakorlatok.

Ce;io.

Bt e^na xHJKa ott. Apyi'O't. Bi. cepeAHH'L ce,da

Ha GAHOMT, óepery ctohtt. n,epKOBi), a K0.10 ne'b <i>apa h mKO.da.

MeiKM xMHcaMH TiirnyTca ninpoiríi y.^Hii,'li. K0.10 xam cyTt saropoAu,

a aa hhmh KOTpt .a'l^TOM^ necTpim'b u,BÍTaMH. IIoAa.aBme

THrnyTca ho.ih. Ce.ao OKpyjKCHO ho^iamh ct. bcíx^ CTopoHT.. Bt. iro-

xaxT. c'Lk)tt> 3KHT0
,
mneHHiíío, obcct.. Mafme bc4 jKHTC.i'fe aoM.ieA'fe^bii.i,

aHniB Ma.10 peMece.iHHKOB'B. Bi ce.i'fe KaacAa xHJKa niHpoKÍH ABÖP't

Mae. K0./10 XH®T, AepcBa pocTyTi, a nH.aa BopoTT. TpeneiH cynyT'b

CBOH BepniKH KO Heöy.
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A város.

A városban a házak közel vannak egymáshoz. Sok ház

emeletre van felépítve. Vannak két (na • • •)> három négy és

több emeletes házak. Az udvarok nagyon szükek, néhol nincs is

udvar. Az utcák egyenesek és kvel vannak kirakva. Vannak szé-

lesebb utcák, terek és piacok. A templomok, iskolák és hivatalok

az ilyen tereken vannak. Némely városban katonai laktanya is van.

A boltok ajtaja az utcára nyílik. Vannak még vendéglk,

sörcsarnokok és kávéházak is.

A város utcáin mindig sokan járnak. Szekér-sZekér után fut.

Minden ember igyekszik valamit venni vagy eladni.

A városok mellett rendesen vasúti állomás is van
;
a vasút

naponkint uj vendégeket és lakókat szállít a városba.

Beszélgetés.

— Az ügyvédnél. —

— lÜTo’CTe ripHHéc.aH, naHe 'ra.3A0 V

— Ta niTO, nane ^Hinita.aoiuT,, mobo

• AaA6 CJTL aK-feCL HHCLMa,

KOTpi AOCTaBT, 6Mb 6tí> nana

HOBTapoma, or’i^il saBAaBi. A'fe-^o

Ha npaBO

!

— Oh Go.iOAkift, npaBOTHTHca to

He BbIH.aaTHTCH, HpaBO MHC MHOTO

KOHH,OB^, H .annib p'kAKO BHnaAe

Ha xoceH^. Ho KaackTt, b'b hom^

CTOHTt A'^*^0?

— Ilpomy nana í>HHiKa:iónia (aABO-

KaTa), KyHHB'b a eAHy HacTHn,H)

aeMa'fe 3a 600 KopoHi> ott* FepniKa

lllBapn,a, KOTporonpo3HBaaH „Bo-

poAaTMM'b^. y naiía HOBTaponia

nepeA'B abomh CB-feAKaMH hoahh-

CaaH C’M6 KOHTpaKT'B, uaHi. 3a-

rHa.iH HHCbMa bi. Te.ieKOBHHn

cyAT., o6h iiepeniicaaM Toxy

HacTHi;io Ha moc hmh. Miinyao

TOJiy yjKe 6 M^fecaii,éBB. Fepmiío

„ÓOpOAaTUH” Cí» TUMH rpOiHMM

— Mit hozott gazd’ uram?
— Hát mit, ügyvéd úr, a bajo-

mat ! íme itt vannak valami-

féle levelek, melyeket a jegyz

prtól kaptam, hogy adjam be

az ügyet perre

!

— O, kedves, pereskedni, az

nem fizeti ki magát, a per-

nek sok vége van és csak

ritkán fordúl (esik)' haszonra.

De mondja, miben áll a

dolog ?

— Kérem az ügyvéd urat, vet-

tem én egy részecske földet

600 koronáért Svarc Herskó-

tól, a kit csúfnéven „ szakál-

lasnak “ hivtak. A jegyz

úrnál két tanú eltt aláírtuk

a szerzdést, az úr beküldte

az Írásokat a telekkönnyvi

bírósághoz, hogy írják át azt

a részt az én nevemre. El-

múlt annak már 6 hónapja.

A „ szakállas
“ Hersko azzal
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jme B-L BpH BHCe^HBCB BB Am6-

pHKy. Ho UITO CH CTa^O? Mh-
.

HyBBlO'fe npHKJHKa^H

M6He naHB HOBTaponiB h^b coó'fe,

H nepe^a^H mh ere cece hhclmo.

Any npomy upo^HTafiTe ! UIto

nHoie TaMB CAHHB Apyriw FepiuKO,

KOTpwH TaKHte UHffleca lllBap*

ii;OMB, HO er nposHBajiH HoBa-

komb; Ha kohi],k) ce^a HBaBB,

H A^BHO yjKe TaMB e sa MopeMB I

— Ta C0.10AKÍH, TOTB „6opOAaTHH“,

BpOÓHBB BaMB Be.lHKy HlKO^y !

To HHaie FepniKO HoBaKB, me

BKB CM'feBB „6opoAaTun“ npo-

AaTH Bymy seM^io?

— ^Ky nyaty seM^io?

— TaKy Hya;y seMJiio, hito Tora

36M^a, Koipy’CTe KynH^H otb

„ 6opQAaToro“, to ne „óopoAa-

Toro“ BjacHOCTb 6ii.ia, 6o TOTy

'me HoBaKÖBB oxei^í), Cxpy^LKO

IIlBapiíB KyHHBB HBB OTB 6^“

Horo pycHaKa. Ty e bb hhcbmí^,

me cece ohb roAeHB ^ocb']^a^hth.

— Ho HITO mhí AOToro, a seM^io

KyHHBB, — 3a HK) 600 KOpOHB

san^aTHBB, h totobo j[;hAO.

— Oh He TaKB roroBO, 6o

„6opoAaTHH“ nyacy 3eM^io BaMB

npo^aBB h TaKB cy^B na upocty

HosaK^, BacB BHHHnie h3b xe^e-

KOBHOi KHHTH H HepenUHie 3eM^K)

onHTL Ha FepniKa IIlBapii,a Ho-

BaKa.

— Ta/i,b KBy^b xaKoe iipaso, xa naii

y^e 3eM^H HosaKOBa, ho vjí,q h

^ocxaHy . MOH rpomn ?

a pénzzel még tavasszal ki-

vándorolt Amerikába. De mi

történt? A múlt vasárnapon,

magához hivott engem a

jegyz úr és átadta nekem

Íme ezt a levelet. Nocsak ké-

rem, olvassa el! Mit ír ott

egy másik Hersko, a ki szin-

tén Svarcnak írja magát, de

t Nováknak csúfolták
;

ott

lakott a falú végén és már

régen ott van a tengeren túl

!

— Hát, kedves, az a „szakállas"

nagy kárt csinált önnek I Azt

Írja Novák Herskó, hogy hogy

merte a „szakállas** eladni az

idegen földet ?

— Milyen idegen földet?

— Hát olyan idegen földet,

hogy az a föld, melyet ön a

,,szakállastól** vett, az nem
volt az tulajdonaimért azt

még a Novák atyja, Svarcz

Sztrulyo vette volt egy kis-

orosztól. Az van itt az Írás-

ban, hogy ezt tudja beiga-

zolni.

— De mi közöm nekem ahhoz,

én a földet megvettem, érte a

600 koronát kifizettem és

kész a dolog.

— Ó, nincs az egészen úgy
készen, a „szakállas** idegen

földet adott el önnek és igy

a biróság Novák kérésére önt

kiírja (kitörli) a telekkönyv-

bl és átírja a földet Svarc

Hersko Novákra.

— Hiszen, ha olyan a jog, hát

legyen a föld a Nováké, de

hol kapom meg pénzemet ?
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— Ta paTe co^o^kíh, rpoma ne- — Hát, kedves barátom, a pénzt

paápaB-L „6opoAaTM0“, er mo- a „szakállas^ vette át, t be"

meTe sae^aTH bí. KpHMHHa^'B, y adhatja a bünfenyít eljárásba,

nero Bamn rponiH npona.iH ! Ho nála veszett el az ön pénze

!

niTO sa xocesi, KeAt hi» 3á De mi haszna, ha a téh-

MopéMi,
!

geren túl (van) !

• •
.

-

— E^HaKO aKi> 6m Moati* noMonn — Mégis hogy lehetne segíteni

^t^y? Ilporay Bac'B, ne ^anTe a dolgon? Kérem önt, neen-

yiiacTH npáB/i.'k! gedje, hogy az igazság elessék!

— E ’iu.u eAHHT. caocoi.. Mome — Még van egy mód. Lehet, -

RiTH, 3Ke cecife ajHAH croBopa- hogy ez a két zsidó össze-

^uca, H Tor^a h HoBaKi&BHHeHi> beszélt és akkor^ Novak is

B3> TÓMI. A’fe.i'k. ^OB’ÉAyÖTeca, ii,a vétkes abban a dologban..

ne AÖCTaBaBT. „6opoAaTHH“ Tudakolja meg, nem kapott-e

nacBMa ott. HoBaKa? Kto n.aa- . a „szakállas“ leveleket No-

THB-b noAaTB 3a 3eM.iK)? h np. váktól? Ki fizette az adót .a

a TorAH, KCAB óy^e naMB, földért? stb. és akkor ha lesz

Ta nycTaMecB bt. npaBO, a aay- mivel, belebocsátkozunk a

Az orosz nyelvekben a hangsúly nincsen a szó bizonyos he-

lyéhez kötve, gyakran ugyanegy szónak különböz alakjai-

ban más-más szótagra esik.

Vannak szavak, melyeknek jelentését csak a hangsúly szerint

lehet megkülönböztetni. Péld. : MyKi (liszt), MÖKa (kiri),-n.aáqy (sirok),

n.aaMS (fizetek) stb. Szükséges tehát tudni, hogy a szó melyik

tagjára esik a fnyomaték (nem nyújtás !), mert ez a szótag határo-

zottan kiemelkedik a többiek közül, melyek többé-kevésbbé elmo-

sódnak.

Igaz, hogy a hangsúlyozás szabályait pontosan megjelölni

nem lehet, és csak a gyakorlat utján sajátíthatjuk el azt, mindazon-

által általános Útmutatóul szolgáljanak itt a következk :

1. A himnem egytagú fnevek rendesen- az esetek .végzetei-

nek adják át a hangsúlyt
;

hasonlókép a két és több taguak is,

THMe s.iOA'feeBT., BKT. Tpeóa ó'kA"

Horo pycHHa Ma.aoBaTH.

perbe és megtanítjuk a tol-

vajokat, hogy kell a szegény

kisoroszt csalni

!

6. §. A hangsúly (CiioroyAapeHÍe.)

A fnevek hangsúlyozása.

/. Himnemü fnevek.
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ha az alanyesetben a hangsúly a végs szótagon állott; ha pedig

az alanyesetben nem a végs szótagon van a hangsúly, akkor ezt

a többi esetekben is megtartják.

2.

Az igékbl képezett és Te.ii. vég fnevek a hangsúlyo-

zásban rendszerint az alapszót követik. Péld.
:
y^HTe.ib, coTBopM-

Te.li. stb.
i

2. Nnem fnevek,

1. Az -a vég nnem fneveket, ha a véghangzót mással-

hangzó elzi meg, rendesen az utolsó szótagon hangsúlyozzuk

:

p;éld. : BO^d, pyKd, roJiOBi, óopo^d stb. Ezek közül némelyek a

BHHHT.-ben az els szótagra vetik át a hangsúlyt
; így : ró.iOBy,

öópoAy, eTopoHy stb.

2. A -Ha végzetüeknél, fkép ha e végzet eltt mássalhangzó

van, az utolsóeltti szótágon van a hangsúly. Pld. : ./idCKa, KO.iwcKa,

MOTMKa.

Hasonlóképen a -ca, -t|ía, -xa, -ma, -ma és -ua vé&üek is.

Péld. : MÖxa, TÓ'ia, rpánia, nTHU,a stb. Kivételek : OBitd, á.inii,a, k8-

pHita stb.

3. A '-MHa végzetü kicsinyít szavakat és a himnemü szavak-

ból -Mxa végzettel képezett fneveket szintén az utolsóeltti szóta-

gon hangsúlyozzuk. Péld.
:
pÓaKa, KynaHxa stb.

4. Az -OHKa végzetü kicsinyít fneveknél az ezen végzetet

megelz szótagon van a hangsúly. Pld. : .la'BoaKa, /t’kBoaKa, k8-

pOHKa stb.

5. A -a vég fnevek rendesen az utolsóeltti szótagon kap-

ják a hangsúlyt. így : BÓ.aa, 68pa stb.

6. Az igékbl és melléknevekbl képezett -CTb vég fnevek

az alapszó hangsúlyát követik. Pld. : tbép^octl, bccmocti., jhí-

HOCTb stb.

7. A nnem fnevek az alanyesetben kapott hangsúlyt ren-

desen a többi esetekben is megtartják; ha azonban a hangsúly az

utolsó szótagon van, akkor az egyes Bhhht. és a többes HMeHHT.-

ben átmegy a kéttagúnknál az els szótagra, a több tagunknál pe-

dig a harmadikra (hátulról számítva). Péld.
:

pyKd, pSKy
;
ro.aoB^

réwiOBy, ré.aoBH stb.

3. Semlegesnemü fnevek.

l. Az -e végzetüeket az utolsóeltti szótagon kell hangsú-

lyozni. Péld.: cÓHite, cipelte, oa^ÓHute. Kivételek: .ihu,é, imvíjt stb.
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2* Az igékbl képezett -am'e, -eHÍe, -tHÍe és -ctbo vég f-

nevek az alapszó hangsúlyát tartják meg. Pld. : 'y^íHÍe, B.ia.a.'kHie,

ItapCTBO, CBBni,ÍHCTBO stb.

3. A -HO és -po végüeket az egyes számban az utolsó szó-

tagon, a többes sz. ÜMeHHT.-ben legnagyobbrészt az utolsóeltti

szótagon kell hangsúlyoznunk. Péld. : okhó, nepó, — ÓKHa, nÉpastb;

4. Az -0 végüeket, ha a véghangzó eltt mássalhangzó áll

és a -m végüeket az utolsóeltti szótagon hangsúlyozzuk. A töb-

bes sz.-ban pedig az utolsón. Péld. : bóícko, bpímh, mmb
;

BottcKá, A'fe.ad, BpeMeHd, HMend stb.

Általában a két szótagú semlegesnem fnevek úgy változ-

tatják a hangsúlyt, hogy ha az egyes számban az utolsó szótagon ál-

lott a hangsúly, a többesben átmegy az utolsóelttire és fordítva,

de csak az IlMeHHT. és az ezzel egyenl esetekben.

A melléknevek hangsúlyozása.

1. Az egyszer mellékneveknél (alapszók) rendesen az utolsó-

eltti szótagon van a' hangsúly. Péld. : hóphhh stb.

2. A képezett fnevek az alapszó hangsúlyát követik. Péld. :

MHpHMH (MHP'l), BPÍM6HHHH (BpeMíl) Sttí.

3. Az -MMHblH, -MHeCKÍM, -CKÍH végzetücket a ^második szótagon

hangsúlyozzuk. PM. : acTpoHOMHHHHH, a.zi.aeropHHÉCKÍH yHrBapcKin stb.

4. A -biü, -;ibiií, -Tbiü, -eüGKÍH; -eiíHblíí, -akím és -eHbKÍíí végek
rendszerint az utolsóeltti szótagra kapják a hangsúlyt. Pld. : 3^o-

pÓBHH, CMÍ:.aHH, BHHOBdTHH, GyAÉHCKÍH, ^BOÁKÍÖ, 6'k.iÉHI.KÍH Stb.

5. A melléknevek rendszerint minden nemben és esetben azon

szótagon tartják meg a hangsúlyt, a melyen az egyes számban a

hímnemben volt.

Az igék hangsúlyozása.

1. Az -aio, -aiO, -yio, iok) végek rendesen a lo-t meg-

elz hangzón tartják meg a hangsúlyt. Pld. : 6.ihctíÍbo, 6.>iHCTáenii>,

6.iHCTdK)HÍH stb. Kivételek : A^Maio, KSniaró, oó'kAafo, tkAa^k), M'k-

paio stb.

2. A -Bbl elöljáróval képezett igék rendesen az elöljárónak

adják át a hangsúlyt. Péld.: BKiH,/i,y kimegyek, BkiHecy kiviszek.

3. A fnévi igenévben rendesen a -TM végzet eltti szótagra

esik a hangsúly. Pld. : caaTH ctoáth stb.
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4. A jelent mód jelen idejében az ige rendszerint megtartja

a fnévi igenév hangsúlyozását. Pld. : ^HTaBO, ^HTáemb, ^HTde stb.

Azonban gyakran a személyragon is marad a hangsúly
; így : jkhbÓ,

a£HBÍmL stb.

5. A jelent mód múlt idejében a hangsúly rendesen azon a

szótagon van, amelyen a fnévi igenévben van. Péld. : HHTdTH, bh-

TdBi., ^HTdaa stb.

Ezek a hangsúlyozás fbb és általános szabályai. Mindenesetre

ezek a helyes hangsúlyozás eltanulására önmagukban még nem
elégségesek; többet ér itt a gyakorlat, a született kisoroszokkal

(ruthénekkel) való beszélgetés. Különösen ajánlatos az ó-szláv

templomi könyveknek fennhangon való olvasása, mert ezekben

mindenütt pontosan és szabályszeren van megjelölve a hangsúly.

B-b KaiiMH0Bmn> ;itct . . .

(Ballada.)

KajiuHoeOMZ jmm
IlmameHKU cnr^eatomz,

— A ycHcz M080 HaüMiuihuioeo

Ha eoiíny eojiaiorm. —

Bojiammz, eojiawmz^

KoHUHKa mdjiaiomz,

— Hkz cHce n mee soxa.m
Bz mOMZ eejiiiKÖMZ íHcajiw.

HoxaÖJiK) K mee
M Eoea na mee,

Kedh m npiüdy o pKZ, o dea :

He Henaü mu Jieue. —

BuuiJia na epecHcoKo :

— Hu yofcz
'

3Z eoünu udymz ?

Yoícz ’az ndz Moeo MUJienzmeo

JleMZ KonuHKa eedymz.

Bedymz eeo eedymz,

HCajiooez aanpumuü,

Yoicz Mü Mujiuü, naüMUAmamü
Ha eoümz saumuü.
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3aÖumuü, aaöumuü, • .

yofco eei^eü ne cmaue,

yoicz Jioe cjtymue cepdemm
_

Iljianamh ne npecmam. —

He ujianh, ne napiZKaü

He poh cepdí{y eopuae,

Buöeph coöm nomf^utenk

Kompé mu naÜMiuihim.

'— Xomh u’jth euepajia

Hm y nepmyz pyoica,

Ta n coörz neeuepy

yoicz na díiny Myoica. ‘

Xomh u'jih euöepasa,

Hm y Kepmn ne^zmn,

Ta n com neeuepy
.

Ceoe MUJie cncumn. —

HaAewAa bi> Bora. . .

Hepna xjiapa naz aanadoMz

Pacmm/iach na neöecaxz,

Tjjeupamz epoMu, rnynu ez ejKcdoMZ,

Peeymz aenpiz no nyzcaxz,

PuHumz eoadyxz, a epoMu öhmmz,

H noMOHu nued'iz mzmz
Ho dojiunaxz eodu cn Jihwmz,

JJyjtaemh yoichnponaez cenmz!

Pynunpocmepz rzdnuü CMepmnuü,

„Koneyh ce^zmy, MOJieumz, dnech^

EeanadecHcdno nÖAZ yMepmuü
CmpeMumz ouu do neecz :

— ^0 Eoofce Mü, cnjihnuü Teopeij,h

Hponajia ecn np>upoda

Ce Jtnrz yoice, n ecuMZ Koneifh

EepOy necc, ece eoda

!

0 cnacic jtn^ cnacu mü öomz,

Cnacu naco, cnacu meü cemm,

JXa npecmane ypn u epMz
Eo iinoü noMOHu nmuo/' —
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Meomz, ceünaez ez nodz nepuuxz XMaptz

3acinez npecerznmuü jiy^z,

A cojimpe nonaaajio meaph,

ffa ne cmam öojizme rnyuh.

— „0 Eoofce MOüy nepedz nacoMZ

üponadajia npupoda,

M nodz ypjmeuMz yotcacoMZ

Bee aaöepajia eoda.

Tu CJ1060 pénz ii ece muxo,

SamzMfZjm mymi, epOMZ^

Cmajio Mupuo, — u ece muxo,

MunyAOCh ez eocmopeoMZ.*^ —
II manz pamz MOü, KOJih uanade

Ha mee jiuxa önda,

He omnanü, mo nponade,

y Eoea eemz norzda.

Xomn u cefzmz nponadae,

E:iicniuMZ cepdi{ejiz Öeaz epuxa

Cmanetaz

;

— xomz neo nadae,

Tu noemomuh eaz empaxa.

. AjI.



IV. RÉSZ.

SZÓTÁR.

Jelek magyarázata: élj ^ elöljáró, f = fnév, gyak — gyakorító. h—
himnemu. hat = határozó, i = ige. isz= indulatszó. kics =í kicsinyít, ksz ==

kötszó. 1 = lásd. mn = mellékríév. m = mint. n = nnem; nm név-

más. pd = például, stb ^ s a többi, kf = középfok, nagy = nagyított, s =
semlegesnemö. sz = számnév, szlen = személytelen (ige), t = tájszó. tb ==

többes, tn = tulajdonnév.*v = vagy. vki = valaki, ó é (= bó) betk a ha-

társzéli kiejtés szerint i (t) -nek, az Ugocsa megyében és Beregvármegye déli

részén (Latorca völgye) és Máramaros nyugati szélén használatos kiejtés sze-

rint ü (magyft*) -nek, a többi vidékeken y (magyar u) -nak ejtendk ki. é— boíjO.

A, hat. hát, pedig ,

Ao-a6o, ksz. vagy-vagy
A^e, hat. im, itt

AApecca v. aApecc'B, h. v. n. cím
Aacx, hat. ksz. csak, hogy
A.ae, ksz. hanem
AHre.1T., h. angyal
AHFwiHHaHHHT., tn. angol

Ah/i,píh, tn. András
Anna, tn. Anna
Aey, hat. no csak

AnneTHTT. v. aneTHTT., h. étvágy

ApTH.i.aepHCTt, h. tüzér

AHe, hat. talán

Baóa, n. nagyanya, öregasszony
BaBHTHca, (6aB.aK)CH, óaBHini>ca) i.

játszani

Barpo, s. talpfa (a keréknél)

BajirayET., h. bársony
Bii/i,orT>, h. bádog
BaiíAypKH, tb. burgonya

BaHOBaTH, i. bánni

BaTa.iLOH'b, h.
,
zászlóalj

,

'

BapaHi, h. bárány
Be3^, élj., nélkül

BeaóoHtHHKT., h. istentelen em-
bér

,

Be3ro.iOBHH, mn. fejnélküli

BeBHa^eacAHO, hat. reménytelenül

BeBnpecTanHLO, hat. szüntelenül, ál-

landóan
Be3CMepTHnfi, mn. halhatatlan

BepB'knoKx, (kies. : óepB^HOHOKT.)

h. brvény (növény)

Beper'B, h. domb, part,^

BepeacoKT., kies, dombocska
Bepeaa, n. nyárfa

Bec^Aa, n. beszéd
BeciiAOBaTH, i. beszélgetni

BHmoTeica, n. könyvtár
BH.ieTT., h. jegy

BwTBa, n. ütközet, csata

Bhth, (6bio, óbeiiiL) i. verni
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BupoBi., h. biró

B^aroc^OBeHHHH, mn. áldott

BajecTiTH, (^ecTHTB) i. fényleni

B^ecTaqiH, mn. fényl
B.1H3B, élj. hat. közel

B./1H3BK0, hat. közel

BayAHTH, (6.iyacy, 6.ayAHmb) bo-

torkálni, tévelyegni

BwiyAHHH, mn. tékozló

B.aaxa, n. bádog
Bo, ksz. mert
Bon, h. Isten

BoraTCTBO, s. gazdagság
BoraTHH, mn. gazdag
Boráéi., .h. gazdag
BorAan, hat. vajha (adná Isten)

BorocbKÍH, mn. isteni

BoAHapb, h. bodnár

BoApo, hat. ébren

Bo^hi^cb, i. esküdözni

BOkií, h. oldal

Boaoto, s. sár

Bo.40TaHbifi, mn. sáros

Bo./ib, n. fájdalom

Bo.abHHi],a, n. kórház

Bö.ibrne, hat. többé

Bo.dbinÍH, kf. nagyobb
Boj'íi3Hb, n. betegség ‘

Bo.at>TM, i. fájni

BopoAaTHH, mn. szakállas

BopoHHTH, i. boronálni, védeni

BopoTHcá', (Óopioca, öopembca) i.

küzdeni

Bob Ka, h. hordó
Bobhtjh, mn. oldali, rnellék

BoaTHcá, i. félni

Bpan, h. fitestvér

Bparw, (6epy) i. venni, elvenni

Bpexynx, h: hazug
BpHTBa, n. borotva

BpHTBaTHca, i. borotválkozni

BpoAMra, (Ópoaty) i. gázolni

ByAanemn, tn. Budapest

ByAHHOK'b, h. épület

ByAOBaHHH, mn. épített

By^OBaTH, i. építeni

ByKT>, h. bükkfa
ByKaTOMKa, kies. darabocska (hús)

Byp^MBHÖi, mn. viharos, nyugtalan

Bypa, n. zivatar

BypaHí», h. burján
ByBOKX, kies. bükkfácska
Bh, ksz. (felt.) -na, -ne

BHBaTH, i. lakni, gyakran lenni

BbiBa.ao, hat. hajdan
BacTpo, hat. gyorsan
Bhth, (jelen: ecMb, múlt: óuB'b,

^

jöv: yAy) lenni

B'kraTH, i. szaladgálni

B'kAa, n. baj

B-feAOBaTH, (6ÍAyK>) i. szenvedni,

nyomorogni
BkAOBKa, kies. baj, bajocska
BkAHOCTb, n. szegénység
B'kAHHH, mn. szegény
B'k.aoBeBKa,. n. fehér juhocska
B'k.iEiH, mn. fehér

B^, élj. ban-ben
;
ba-be

BaroH^, h. vasúti kocsi

BaAHTHCB, (BaAatycB, BaAnnibca) ve-

szekedni

BaatHHH, mn. fontos

I

BaHAPOBaTH, (BaHApyio) i. vándo-
rolni

Banno, s. mész
BapHTH, i. fzni
BapMein;HHa, n. vármegyei köz-

munka
.

Bani-b, -a, -e, nm. tietek, öné,

önöké
Bóhtb, 1. yÓHTH (ybío) i. megölni

BA6Hb, hat. nappal

BAOBa, n. özvegy
BAOBHita, n. özvegy '

BAoaaíb, élj. és hat. hosszában
Babbho, hát. szívesen

Be3TH, (BG3y, Be3emb^ i. szekeren

vinni
‘

Be.aer.aacHO, hat. nagy hangon
Be.3HKÍH, mn. nagy
Be.iHBe3Hbn‘í, mn. nagy, nagyon

nagy
BepnyTHCB, i. visszatérni

BepTfíTHCB, j. forogni

BepniHHa, h. magaslat

BepniOK'b, h. tet, cfeúcs

Bepx-b, élj. fölött
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Bepx'B, (sepBX'B) h. tet, hegytet
BepxoBHHa, tn. felvidék, hegyvidék
Bece^HTHca, i. vigadni, mulatni

Bece^ocTB, n. vigság

BecB, Bca, Bce, minden
Becna, n. tavasz

BecTH, (BeAY; BeAemB) i. vezetni

Beci^Be, s. mulatság
Ben,e, Beitefi, hat. többé, tovább
Be^ept, h. est, este

BeHepHHn,a, n. fonóka
Be^epna, n. vecsernye
Beaepa, n. vacsora

Beiii;B, n. dolog, tárgy

B.3BiBaTH, i. behívni, hívni

BaaTH, (B03BMy, BOSBMemB) i. el-

venni

Bhaho, hat. látható

BHA'feTH, (bh^j, bhahüib) i. látni

Bhuhhü, BHH6H1. mn. vétkes, oka
vminek

BuHimita, n. szl
Biiuo, s. bor
BhC'IíTH, (BHCHfflB) i. függni

BüTaTU, i. üdvözölni

BaacHOCTB, n. tulajdon

BnyKi., h. unoka
Bo^a, h. víz

Boa^th, (BOA^ty) i. vezetgetni

BoAflHBiB, mn. vízi, vízbl való

BoenaTH, BoeBaTH, (boioh), BOEoemB)

harcolni

Bo3'b, h. szekér

Bo3Ayx'B, h. leveg
Bo3HTMca, (Boatyca) szekeren menni

V. utazni, szekeren vitetni magát
BoBpocauH, mn. felntt

Boíícko, s. katonaság
BoHHa, n. háború
BoKpyr^, élj. és hat. körül

BoaKT., (bobkt>) h. farkas

Boái., h. ökör
BoaaTH, i. hivni

Boaua, (BOBua) n. gyapjú
BoaocHaKO, kies. f. haj

Bo./ioca, tb. haj

BojiOHUTHca, i. cipeldni, csava-

rogni

Bo.ibuo, hat. szabad

Bo.aBxa, n. égerfa

BoJia, n. akarat

Bo.atTH, (BOAto) inkább akarni

Bohx, hat. ki, kifelé

Boupoci, h. kérdés

Bopori, h. ellenség

BopoíK'bwiB, h. V. n. kuruzsló

BopoHi», Bopona, h. és n. varjú

BopoHHH, mh. fekete

BopoTa, tb. kapu
BocHHTOBaTH, (BOCüHTyio) i. nevelni

Boctoktí, h. kelet

BocTopr^, h. elragadtatás, gyö-
. nyör

Bocbmhh, sz. nyolcadik

Boti>, hat. Íme
Bobk^, h. katona
BaepeA'B, hat. elre
Bpena, (BpeMeHH) s. id
Bee, BcerAa, hat. mindig
BceMoryiu,ÍH, hat. mindenható
BcTaBaTH^ i. felkelni (gyak.)

BcTaTH, (BCTany) i. felkelni

BcBin.aBTH, i. beöntögetni, behin-

teni

BeioAa, hat. mindenüvé
BcarABT, hat. mindenütt
BTopoKT&, h. kedd
Bxoahth, (Bxoacy, BXOAuniB) be-

járni, bejönni

Bqepa, (Bqopa) hat. tegnap

BqépaniHÍH, hat. tegnapi

BqyTH, (yqyTH) i. meghallani

Beiiitko, (BmaTKiS) nm. mindegyik
Bt, kobatj, hat. koldulni

BfjapeHAOBaTH, i. kibérelni

BuepaTH, i. választani, válogatni

Bu6t.aeHBiH, mn. kimeszelt, kife-

hérített

BuG'k.THTH, i. kimeszelni

Bliboahth, i. felvezetni

BuAítTH, (aíímt,, a^^tb) i.

kiadni

Bbi3AopOB'kTtí, B03AopoB.3BTB (gyak.)

i. meggyógyulni
BM30pi>, h. ablak

Bíjhath, i. kijf)nni

BuKa3aTMCB, (Kaaty) i. igazolni

magát
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BuKpoHTH, kiszabni

(^^3y, ^tenib) felmászni

BiiiHaTH, (BHHMy, BHÖMenib) i. ki-

venni

Bhbhth, (olio, nbemb) i. kiinni

BtmHcaTH, (nHBiy, nnmemb) i. ki-

irni

Bun^aTHTH, (n^a^y) i. kifizetni

BtinoB'kAaTH, i. kimondani
Bhho^oth, i/kigyomlálni

Buny^HTH, i. kiijeszteni

BiinycTHTH, (nymy) i. kiereszteni

BbipoHTH, (po^io) i. kidolgozni

BupocTH, i. kinni, felnni

Buce^HTHCfl, i. kivándorolni

Bac^yroBaTH, gyak. i. kiszolgálni

Bhcokíö, (kf. BHcniii) mn. magas
BucMtBaTH, i. kinevetni (gyakran)

BblCTpi^HTH, (CTpt.lK), CTp-k^HÜIb)

i. kilni

BEJCíiAaTM, i. kiszállani

BEiTpenaTH, i. kirázni, kitörni

BmyqHTHCíi, i. kitanulni

BbixoBaTH, i. kinevelni

Bhxoahth, (xoacy, xoAHmb) i. ki-

járni

Bríhcthth (^Hiity, iiHCTHrab) i. ki-

lisztítani

BanmaKT., k. felskabát

Bi>eAHO, hat. együtt

B'k^eiib, tn. Bécs
B'kKb, h. század, kor

BiKOBaTH, soká élni

BiHHK'b, h. sepr
Bj^n^aHHH, esküdt

B'kpHTH (b^pk), B'kpHBib) i. hinni

B-íipnut, mn. h
BtpoBaTH, (B^pyro) i. hinni

BtaHO, hat. örökké
B'feanocTb, h. örökkévalóság

BiaHíjfi, mn. örök

B'íitepi., h. szél

BIuith, (B'kio, -enib, -e) i. fúni

facHTH, (ramy, racmub) i. oltani

FaBpM.40
,

tn. Gábor
ra^aTH, i. gondolni

FíiAHiia, n. kígyó

Fa‘i»ÍH, tn. Zsófia, Agápia

F^e, hat. hol

FenbAe, hat. amott
FepTaHKa, n. torok

FeTMant, h. vezér, hetman
F.aaAKÍö, mn. sima
F.iHHa, n. föld, agyag
F.ay6HHa, n. mélység
F.ay6oKÍH, mn. mély
F.aynHH, mn. ostoba
FHaTH, (meny) i. küldeni, hajtani

FHH.iHfi, mn. rothadt

FflyTH, i. hajlítani

FhÍ3ao, s. fészek

FoBop^, h. beszéd
FoBopHTH, i. beszélni

ForoTaTH, i. gágogni, hahotázni

FoA'b, h. év
FoAHHa, n. óra, id
FoAHHapb, h. órás

FoAHHKa, n. óra

Foa6H^, roAHHÖ, mn. képes, bir

FoAOBaTH, (roAyro) i. etetni, táp-

lálni

Fofí, roBí>, isz. hó, haj!

FoÖKaTH, i. kiabálni

Fo.aoBa, n. fej

Fo.iOBHui;e, nagy. f. nagy fej

Fo.aoBOHbKa, kies. f. fejecske

F0.10AHHÖ, mn. éhes

F0.10C1&, h. hang
F0.10CHTH, i. hangoztatni

F0.10CH0, hat. hangosan
Fo.ay6HTH, i. becézni

Fo.ayoK'b. h. galambocska
Fo.ay6HH, mn. galambsziri
Fopa; n. hegy
Fopa3A^, hat. jó

FopasA'b, h. jólét

FopoK^, kies. f. dombocska
FopAHH, mn. büszke
FopnaTKO, s. csuprocska

FopoA^b, h. város, kerítés

Fopoxi», h. borsó

FopcTb, n. marék
FopbKÜí, mn. keser (ropbiiie

rosszabb)

Fop'feTH, i. égni

FopaBiii, mn. forró, ég
FopaHKa, n. láz
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FopiBKa, (rop^^Ka) n. pálinka

FocnoAB (rocno^a) h. Ur
rocno^apL, h. úr, gazda
Foctl, h. vendég
FocTHHa, n. vendégség
FocTHHHHii,a, n. vendégl
Fotobhh, mn. kész

Fotobhth, (roTOB^io) i. készíteni

Fpaó^^k, tb. gereblye

Fpae^LKH, kies. f. gereblyécske

Fpa^i), h. jéges; város

Fpa/i,CKa, n. országút

FpaMOTHHH, mn. irás tudó
Fpe^kHB, n. fés
Fp6í., h. sir

Fpo3HO, s. Szl (termés)

FpÖMi>, h. mennyk, villám

FpoMaAa, n. gylés, község
FponiL, h. pénz

FpYAH, több. f. mell

FpYAKa, n. göröngy
FpYHia, n. körte

FpYHíKa, kies. f. körte, körtefa

Fpu3TH, (rpn3Y, rpn3eniL) i, rágni

Fp'kx'L, h. bn
Fp-kniHHH, mn. bnös
FpB/i,Ka, n. ágy (kerti)

FyHTH (tj6á¥), TYaniL) i. ron-

tani, pusztitani

FYcapL, h. huszár
Fych, tb. libák

Fyckq., n. liba

Fyc.iíí, tb. heged
Fyctlih, mn. sr
Fycíí, (rYCBTH) s. libáeska

FY’iaTH, i. zúgni

I a3/i,a, h. gazda
1 a3/i,6BCTBO, s. gazdaság
Fa3AOBaTH, (-YH)) i. gazdálkodni

l'a.3AT*iHB, n. gazdasszony
Fa36Ta, n. újság

Fa.4HHHHa, tn. Galieia

1'eHepa.ax, h. tábornok

lepeuA^, n. gerenda

1 peipíi, tn. Görögország
IpoíKiKÜí, nm. grófi

flaBHO, hat. régen

j^aBHHÍí, mn. régi

,4arAe, hat. valahol

,d,a3B, hat. körülbelül

,4aKO.m, hat. néha
,d,a.ae, ^a.iLnie, hat., tovább
,d,aJ.eKO, hat. messze
4aHH.io, tn. Dániel

,4apMO, (/i,apLMo) h. hiába

,d,apOBaTH, ajándékozni

,4a^TO, ^aniTO, nm. valami

j^aBKÍH, nm. valamelyik

jd^aTH, i. tördni
,4Ba, sz. kett
,4Bepi, (ABcpeft) tb. ajtó

^d,BHraTiicíi, mozogni
^djBHJKenie, s. mozgás
^Zl^BHrHYTHCB. mozdulni, elindulni

^ZljBop^, h. udvar
^4eoaMai],ia, n. szavalat

,4eHL, (ahb) h. nap
,4epeBHiu,e, s. koporsó
,d,epeB.iaHHií, mn. fából való

,3,epaíaBa, n. birodalom, hatalom
^epasaBHHH, hatalmas, állami

,Zl,epacaTH, (/i,epacHTi») tartani

,d,epeBO, s. fa

,d,ecaTL, sz. tíz

,4eii,H.aHTep:B, (Aeii,H) h. deeiliter

,4eineBHH, mn. olesó

^ZIjHBaHi, h. díván

,4hbhth, i. nézni,

,4HBHHa, n. vad (állomány)

élj. -ért, -számára

hat. nappal
^iiecB, hat. ma
,4o, élj. -ig, -hoz

,Zl,OB6aTH, (^OB6.aK), ^OBÓeniL) vájni

,4o6po, hat. jól

,4o6poA'feTe.AB, erény
^oöpoTa, jóság
,ZI,o6pLiH, mn. jó

,4o6pi, hat. jól

,4or)HHa, n. zsákmány
,d,OB'ii/i,OBaTiica, megtudakolni
,/^ora^aTHCB, észrevenni, eszébe

jutni

,

porain., h. dohány
,43it/i,aTH, i. elvárni

,4o3kahti., szí. i. es esik

12
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,4o3Kab, h. es
,4o3bo^íith, gyak. i. megengedni
,^03HpaTH, i. rizni
,4o3naTH, i. megtudni
,/l,03p'feBaTH, i. érni (megfele)

,4ohth, i. fejni

,4okh-aoth, k. sz. mig-addig

^OKOHHHTH, i. elvégezni

,4oKTopt, h, doktor, orvos
,4oKynHTH, (Kyn^K), KynHniL) i.

hozzá venni

,/l,o^rÍH, (aobbíh) mn. hosszú
,4o^ro V. AOBro, hat. sokáig

,4o.ar^, (AOBri.) h. adósság
(AO.imHHH) tartozik, kö-

teles

^o^HHa, n. völgy, földszint

^o.aoTO, s. vés
hat. le, lent

,4o.aíi, n. sors

,4omt>, hat. lakás

,4oMa, hat. otthon

^OMamHHH mn. házi

,4omöh, hat. hazafele

,4oHecTH, (necy, neceniL) oda vinni

,4oH£>Ka, n. leány

^onHCQUH, mn. levelezési

,4opa3B, hat. mindjárt, azonnal
,4opora, n. ut

,4oporÍH, mn. drága

,4ocB'kA'iHTH, i. beigazolni

,4ocTa, hat. elég

,4ócTaTB, (AOCTariy, AÖCTaneniB)

kapni, nyerni

/I,ocTJi^, hat. jóllakásig

,4ocarHyTH, i. utói érni

,4oniKa, AOUte^Ka (kies.) n. deszka

,4pa6HHa, n. létra

,4paHHD;a, n. vékony deszka
,4pó6HeHBKÍH, kies. mn. apróeska

,4pö6hhh, mn. apró

,4poBa, több. s. tzifa
,4pÓTB, n. drót

,4pyrifi, nm. más
,4pyrí., h. barát

,4py3KHO, hat. barátságosan
,4y6Tb, h. tölgyfa

,4y6oBU0, mn. tölgyfából való

,4yace, hat. nagyon

,4yMaTH, i. gondolni

,4yHat, tn. Duna
,4ypaK^, h. bolond
,4ynia, n. lélek

,4yxoBHiJB, mn. lelki

,4™^, h. füst

,4uhb, n. tök, dinye

,4tixaTH, i. lehelni

,4'feBHii;B, n. leányka
,4'feBKa, n. leány

,4'feByniKa, kies. n. leányka

,4'M.o, h. nagyapa, öreg ember
h. erd

,4'l^.^Hiii;e, s. nagy erd
,4^^o, s. tett, dolog
,4'feTH, tb. gyermekek
,4iiTHHa, n. gyermek
,4'feTHca, (Atoca, A'^emBca) i. hová

lenni

,4íiaTH, i. tenni, esinálni

,4aK0BaTH, (AaKyio) i. köszönni

Eapona, tn. Európa
Eahhí., eAHa, caho, v. oahhi., OAna,

OAHO, sz. egy
Ecmb, (eMB) vagyok
Eme, V. ’me hat. még

H^aaB, h. bánat

TKaaoa, n. szomorúság, bánat

JK-aaOBaTHca, (ataayioca) i. panasz-

kodni
íEaTH, (jKHy, jKHeniB) aratni

rlÍAaTH, várni

7Ke, ksz. hát, pedig

JlíepaKi., h. koldus

JKeaaTH, i. óhajtani

íKea'k3HHii,a, n. vasút

íKeaíiSHOAopojKHiJH, vasúti

rKea'ksHHB, mn. vasból való

iKe.i'kso s. vas

TKena, jKona, n. n, asszony
TKhboti., h. élet

7KHBOTHoe, s. állat, éllény

7Khat», h. zsidó

iKHTeaB, h. lakos

íEaTH, (jkíio, atieraB, v. acHBy) i. élni

ilÍMTO, s. gabona
^KoBniipoKB, h. egyenruhás
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JKo^thh, (hobthh) mn. sárga

}}ioAj/i,ou'h, h. gyomor
jKoHKa, kies. n. asszonyka
jKypa, n. gond
JKypHTHca, (atypimiLca) i. búsulni

3a, élj. -ért, miatt, után
3a6aB.iiiTH, i. szórakoztatni

3a6aB.iaTHca, i. szórakozni

3a6aBHrjt, m. szórakoztató

3aÓHTH, (Bio, -benii.) i. megölni
3a6o.a^kTH, i. megfájulni

3a6paTHca, i. elhordani magát, el-

menni
3a6pHHÍTH, i. megcsörrenni
3a6uTH, (say^y) i. elfeledni

3aBe3TH, (-B63y, -Besenib) i. be-

vinni (szekerei!)

3aBepTaTH, i. visszatéríteni

3aBecTH, (Be/ty) i. bevezetni

3aBHCÍTH, (bhchibl) i. függni

3aBTpa, hat. holnap
3aracHTH, (saraniy, 3aracHniL) i.

eloltani

3arnaTH, (Baaceny) i. elküldeni

3aroHKaTH, i. felkiáltani

3aropo^a, n. kert

3aropoAHTH, (Baropomy) i. bekeri-

teni

3arop'kTH, i. megégni
SarynaTH, i. zúgni kezdeni
3a/i,'L, h. hát

3a^apb, hat. hiába
3a^ep5KaTHca, i.megállani, vissza-

tartani magát
3aAyMaTHCB, i. eszébe jutni, elgon-

dolkozni

3a3BOHHTH, i. beharangozni
3afiTH, (safi/ty, sanniOB'b) bemenni
3aKa3aTH, (BaKaaty) i. megrendelni
3aK0Bai'H, i. bevasalni

3aK0.a0TH, i. belenyilalni

3aKOH'B, h. törvény

3a.dHmHTH, i. elhagyni

3aMa.íeBaTH, i. befesteni

3aMep3HyTH, i. megfagyni
3aMUKaTH, i. bezárogatni

3aM'IiTaTH, i. sepregetni

3auHMaTHCií, i. foglalkozni

SaHOCTb, h. hófúvás
3aH0CHTH, i. behordani
3ani^M'iiTH, i. elnémulni
3ana/i,'B, h. nyugat
3ana.ziHTH, i. meggyujtani
3anajiKa, n. gyufa
3anepTH, (3anpy) i. bezárni

3anewraTH, i. bepecsételni

3anHcaTH, (-nniny) i. beirni

3aDHcaTHCB, i. beiratkozni

3an.aaTHTH, (MaBy, n.aaTHniB) i.

megfizetni

3anpaBHTH, (-npaB.aK), -npaBHniB)

i. becsinálni

3anpa'>m, (upary, -npaateniB) i. be-

fogni

3apa3iiiiBtiH, mn. ragályos

3apaxoBaTH, i. felszámítani

3apo6HTii, (-po6.aK), -poÓHniB) i.

bekeresni

3apo6KOBLU!, m. kenyérkeres
3api^3aTH, (-p'l^JKy) i. levágni

3acB'kTHTHca, i. fényleni

3aceKBecT0BaTH, i. lefoglalni

3aciaTH, i. bevilágítani, beragyogni
3ac.aaTH, (-3ani.iK)) i. elküldeni

3ac.ay3KeHHH, mn. megérdemelt,
megszolgált

3acMyTHTHCa, i. elszomorkodni
3acM'kaTHca, i. elnevetni magát
3acnaTti, (-cn.aH), -cnaniB) i. ela-

ludni

3aTepuHyTH, i. megzsibbadni
3aCTpíi.aHTH (-CTPÍ.3K), -CTp'k.iHmB)

i. meglni
3aTKaTn, i. bedugni
3aT0, hat. azért

3aTjjqKa, n. dugó
3axoAHTH, (3axo3Ky) i. bejárni

3axoT'íiTHca, i. akarózni, kedvet
kapni

3anaTH, (3aBHy) i. kezdeni

3a«iecaTH, (3aBeiiiy) i. befésülni

3aiii,Hiii;aTH, i. védelmezni
3aBii,L, li. nyúl
3aHMÍfi, mn. nyulhoz tartozó

3>5aiioKT., kies. h. korsó
36y/i,HTM, (3Öy3Ky, 36yAHniB) i. fcl-

költeni

V2^
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SBapHTH, i. megfzni
SBaTH,

(30By, 30Benn>) i. hívni

oBentaí, i. csengni

3bhthcb, (-BBH)) i. görbülni, össze-

hajlani

3b6hi>, h. harang
3B0HapB, h. harangozó
3bohok^, h. harangocska, cseng
Sbjkx’ h. hang
3bhk'b, 3bhk^h, szlen i. szokott

3B'k/i,aTH, i. kérdezni

3^aTHca, i. hasznára lenni

3/i,opOBLe, s. egészség

3/i,opOBHH, mn. egészséges
o/i,ypÍTH. i. megbolondulni
3^oxnyTH, i. megdögleni
3e^eHHif, mn. zöld

3e.aeH'kTH, i. zöldelni

3eM.aeA'k.aei],B, h. földmivel
3eM.aa, n. föld

3epKa.ao, s. tükör

3epno, s. mag, gabona
3nMa, n. tél

3.10MHTH, (-40M.no, -40MHniB) i. el-

törni

34tin, mn. rossz

340a^h, h. tolvaj, gonosztev
3MH40BaTHca, i. megkönyörülni
3HaKi., h. jel

SnaKOMEiH, mn. ismers
3naTH, i. tudni

3HaMHTH, i. jelenteni, jelelni

3oBy, (3BaTH) i. hívok

3o3y4HHHH, mn. kakukhoz tartozó

3o3y4B, n. kakuk
3o40to, mn. arany
3o40tiui, mn. aranyból való

3opBaTH, (3opBy, -emb) i. leszakí-

tani

3’oxa6HTH, i. elhagyni

3opíie, szí. i. virrad

3opa. n. hajnal

3paA0BaTHCB, i. megörülni

3po6wTH, (3poC4ío, 3po6Hiub) i. meg-
csinálni

3y6i., h. fog

3qa40BaTH, i. megcsalni
3uriTncB, (3uií/i,y) i. összejönni

B-k^be, (tb. 3'li4bH) s. gyógyf

3k4kMK0, kies s. gyógyfvecske
3>iTb, h. v
M, ksz. is, és

PI6o, ksz. mert
HbaHi), tn. Iván

HrpymKa, n. játékocska

HrpaTH, i. játszani

’/i,!., élj. -hoz, -hez, -höz

Hath, V. HTH, (H^y, H/i,emb) i. menni
íl3B, V. ’3T>, élj. -ból, -bi
IÍ36y^HTH, (óyjKy, 6y/i,Hiub) i. fel-

költeni

H.3B04HTH, i. megengedni
IÍ3B0HKy, hat. kívülrl
flsrnHTH, (rmK), rniemb) i. elrot-

hadni

H30AHy, hat.belülrl

M3C0XHyTH, i. összeszáradni

H3opBaTH, i. leszakítani

H3npBTaTH, (npBMy, npBMenib) i.

eldugni

H3X0BaTH, i. elrejteni

H3X0AHTH, i. kijönni, kikelni

Pl3Me3HyTH, i. eltnni, elpusztulni

M3HÍÍTII, (H3iiHAy) i. kijönni

ll3kcTH, (kM^, -knib) i. megenni
ÜMkTH, i. bírni

Hmb, (hmchh) s. név
HHí*aHTepHCTi, h. gyalogos katona

ÜHinaK^, hat. máskép
Hheih, nm. más
HpHHa, tn. Irén

Hcbo4hhth, (Hcno4HBTH) i. teljesí-

teni

KaBa, n. kávé
KaBa4epHCTi>, h. lovas katona

Ka3K/i,0AeHHHH, m. mindennapi
Kaac/i,ijfi, nm. mindegyik
Ka3aTH, (Kaacy, KajKeBib) i. mondani
Ka4HHa, n. juhar

Ka4bra, n. kályha

KaMkiiHíjfí, mn. kbl való

Kanknb, h. k
líauHTaH'b, h. százados, kapitány

Kán^api., h. káplár, tizedes

KaiiycTa, n. káposzta

Kapa, n. büntetés
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KapnaTLi, tn. Kárpátok
KapTa, n. lap

KapTHHa, n. festmény
KacKa V. KasKa, n. mese
Eacapna^ n.' kaszárnya, katonai

laktanya

KaTyna, h. katona
Ka^a, (Ka^aTH) kies. s. kis kacsa
Ka^Ka n. kacsa
Kania, n. kása
Kam.zuiTH, i. köhögni
Kame.aL, h. köhögés
KBOKaTH, i. kotlani

KBOB[Ka, n. kotló

lÍB’kTi), h. virág

Ke/i,L, ksz. ha
KepTHKi», kies. kis kert

KemeHB, n. zseb
EnnyTHca, i. megmozdulni
KHnamfi, mn. forró

K.aa/i,a, n. kaloda, tuskó, váló

E.iaca, n. K.iaci», h. osztály

E.iacTH, (oa^y, K.aa^eiuL, K.iaBi>)

i. tenni

E.aena^i», h. kalapács

E.1HH0BHH, mn. juharból való

E.aonoTaTH, i. kopogni, zaklatni

E.am'B, h. kulcs

Enara, n. könyv
EHHrapna, n. könyvkereskedés
EHHMa, n. könyv
Ehb3l, h. herceg, fejedelem

Eo6h, isz. vajha
EoBaTH, (Kyio) i. kalapálni

EoBaBTi, h. kovács
Eoaca, n. br
Kojk^uh, nrn. mindegyik
Eomyx^, h. brmellény
Eosa, n. kecske
Eoii, (K0 .1B, kojh) ksz. ha, mert
Eo.^a^T., h. kalács

Eo.aeco, s. kerék
Eo.^h, KO.zii> ksz. mikor
Eo.iHinHÍfi, mn. valamikori

Eo.10
,

élj. -nál, -nél, mellett

ICo.iOAa, n. fatörzs, koloda, tuskó

Eo.aoAKa, n. lakat

E0.10AB3I,, h. kút

Eo.iopaó'b h. kalarábé

Eo.aLKa, sz. nehány
Eo.iHCKa, n. bölcs
E0.Z10THTH, (KO.io^y) i. kavarni,

zavarni, verni, köpülni

E6.aLK0, nm. hány
Eo.i'feno, s. térd

EoMapx, h. szúnyog
Eomch^, h. kémény
EoMHaTa, n. szoba
EoMHTaTi, h. megye
Eomí^chhh, mn. komisz, durva’

KoHapT», h. ág
EonaTH, i. haldokolni

EoHAyKTOpt, h. kalauz

EoneitL, h. vég
Eohhhii,íi, n. lovasság

EoHHB:eHi>KH, kies. több. lovacskák

Eohh^ok-l, kies. lovacska

EoHOBa, n. kupa
EoHon.zi'k, tb. kender
EoHTpaKTi», h. szerzdés
Eohl, h. ló

EonaTH, (Kon.110, Kon.aemL) i. ka-

pálni

Eonnitn, n. boglya
EopMHTH, (KOpM.^K), KOpMHmL) i.

táplálni, hizlalni

EopoBa, n. tehén

Eopo.3L, h. király

EopnMapLKa, n. korcsmárosné
Eopona, n. korona
EopoHOBaTH, i. koronázni

Eop'feHB, h. gyökér
Eoca, n. kasza
Eochth, (Koniy, kochiul) i. kaszálni

EocTorpHST., h. csontrágó

EocTpyóaTHH, mn. borzas

EoTpuii, nm. aki, amely, ami
EoniTOBaTH, (KoniTyto) i. érni

EoxaTH, i. ápolni, tartani

EpaAcnijfi, mn. lopott

EpaHna, n. tartomány, vidék

Epaii, h. vidék, ország, széle va-

laminek
Epaca, n. szépség
EpacHMH, mn. szép

EpacoTa, n. szépség
Epaimi, i. szabni

EpecTt, h. kereszt
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KpHMHHa^i», h. bünfenyít eljárás

Epnxa, n. darab

KpH^aTH, i. lármázni

KpOBL, n. vér

KpoMÍ, élj. nélkül, kívül

KpocHO, s. szövszék
Kpyr'B, h. kör

Kpyr.iHH, mn. kerek

Kpyro.aiHJi n. kugli, tekejáték

KpyMn.aíí, n. kolompér
KpyTHTH, (KpyB;y, KpyTHim,) i. for-

gatni

KpH.ao, s. szárny
KpHTH, í. fedni, takarni

lipuma, n. tet
Kto, nm. ki

Ky^a, hat. hová
Kye, 1. KOBaTH, kalapálni

Ky3Hei],B, h. kovács
KyKaTH, i. kukkanni, kakukolni

KywiBKa, kies. n. golyócska
KjAa, n. golyó
KyM^, h. koma
KynaTHca, i. fürödni

Kyne, s. kupé (vasúti)

KyneitB, h. vásárló

KynHTH, (Kyn.aio, KynHmB) i. venni,

vásárolni

KynoBaTH, gyak. i. vásárolni

Kyno.i'B, h. kupola
KypeHBC, s. füstölés

Kypn, tb. tyúkok
líypHTH, i. füstölni, dohányozni
KypKa, n. tyuk
KypHHKi>, h. tyúkól

KypTHH, mn. rövid

Kyp^a, (Kyp^aTH) n. csirke

KypB, (KypaTH) s. csirke

EyxapBKa, n. szakácsn
KyxHa, n. konyha

/laBKa, n. bolt, palló

»laBOB[Ka, n. padocska
.Aa3HTH, i. mászni
.AaMaTH, i. törni

.laMüa, n. lámpa

.lacKa, n. kegyelem, malaszt

.lacKaBBifi, mn. kegyes

.lacTOBKa, n. fecske

./laBTH, i. ugatni, hazudni, károm-
kodni

cZLerKÍH, mn. könny
üerKO, hat. könnj^en

.lenne, hat. könnyebben
JleriHB, h. legény

AeA^, h. jég
.le^sa, hat. alig

tleKi],ÍB, n. felolvasás

.leni), h. len

tlesKaTH, i. feküdni

üerkTH, i. repülni

•Ihhíb, n. vonal

.Inna, n. hársfa

.iHCHitB, n. róka

ÜHCTi>, h. levél

.iHCTOHOffl^, h. levélhordó

.Ihctb, több. falevelek, levelek

ÜHTepi., h. liter

.Ihxíh, mn. gonosz

.iHfflB, V. .aeMi>, hat. csak

.iHTypriB, n. liturgia, mise

.lHii;e, s. arc

ÜHfflHTH, i. elhagyni

.1.IBTH, .iBBTH (.iBBO, .iBeHiB) i. Ön-

teni

.loaJKa, n. kanál

.loMT., h. töredék, lom

.Ionra, (.lomaTH) s. csikó

.lyr^. h. rét, kaszáló

.lyKa, tn. Lukács
clyna, n. hold

.lyn^, h. sugár

.lynnie, hat. jobban, legjobban

.IÍbhh, mn. bal

.l'kK'B, h. orvosság

.l-kHHBHH, mn. rest

.l^HOCTB, n. restség

üinHTH, i. ragasztani

.l'fenmifi kf. jobb

.Mci., h. erd
AIto, s. nyár, év

.l-kTaTH, i. repkedni

.l'knHTH, i. gyógyítani

yllmiina, n. mogyorófabokrok
.líoÓHTH, (.aio6.iio, .znonniB) i. sze-

retni

elíOAH, tb. emberek
JlaraTH, i. lefeküdni
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MaAíipcKin, mn. magyar
Mán, h. május (hó)

MafiíKe. hat. csaknem
Ma.aeHLKÍH, kies. mn. kicsi

Ma.aocTí>, n. kicsiség, fiatalság

Ma.iHH, (kf. MeHLiniH) mn. kis, kicsi

Ma.iBOBaHHH, mn. befestett

Ma.iLOBaTH, (Ma.aH)K)) i. festeni

Ma.iBpB, h. fest, mázoló
MaMa, MaMKa, n. anya

mn. anyai

Mapra, Mapmana n. marha
MapnenBKO, hat. hasztalanul

Mapa, V. Mapia, tn. Mária
Mac.AO, s. vaj

MacTB, n. zsir

MaTH V. MaTB V. MaT^kpB (MaTepa),

n. anya
MaTa V. aM-kTa, i. birni, van neki,

kell

MaTepia, n. anyag
Manaa, n. macska
Maniaaa, n. gép
ManiaaacTi., h. gépész
Me6e.3B, n. bútor

MeA'B, h, méz
Me^Bk^B, h. medve
Mcaaa, h. tengeri

MeHBmiií, (1. MaaHÍi) kf. kisebb

MecTa, (MCTy) i. seperni

MeTaa^, h. érc

MeTaTaCa, (Meny) i. hánykolódni
MaaepHHa, mn. nyomorult
MaaocTBBHB, mn. irgalmas

MnaocTB, n. malaszt, kegyelem,
irgalom

MnaocepAHHB, mn. irgalmas

MHaun, mn. kedves
MuiiaTB, i. múlni (lassan)

MnnyBinÍH, mn. múlt
Mmiyra, n. pillanat, perc

MmiyTB, i. elmúlni

MHíiyTHHB, mn.perc, percheztartozó

Miipno, hat. békésen
MHpHufi, mn. békés
Miixairao, tn. Mihály
Maa^eaeitB, h. csecsem
MuaKOBBCTun, mn. mocsaras
Muaai., h. malom

Maoro, hat. sok
Maoria, sz. sokan
Maoropa3i>, hat. sokszor

Mory, (MoaseniB, Mori,, Morao) i.

birok, képes vagyok
Mohíb, hat. lehet

Moa, nm. enyém
MoKpBia, mn. nedves
MoaBBTB, (mobbtb) i. mondani
MoaaTBa^ n. ima
MoaaTBca, i. imádkozni
MoaoAHB, mn. fiatal

M0.10A0CTB, MO.ao^e3K,B, n. ifjúság

Mo.aoAeHBKÍa kies. mn. fiatalka

M0 .10K0
,

s. tej

Mo.iOTaTa, (MO.;ioay, MO.zioTamB) i.

csépelni

Moaaxaaa n. apáca
Mope, s. tenger

Mopo3T», h. dér

MoctokI), kies. h. hidacska

M6ctt», h. hid

MoTHKa, n. kapa
Moi^HHa, mn. ers
Moaa.ao^ s. áztató

MoaaTB, i. áztatni

MpaK%, h. köd
MpaaHHB, mn. ködös
My^po, hat. okosan
My/tpBia, mn. okos
MyKa, n. liszt

MyKaaéBT., tn. Munkács
MyH^3,ypi,, h. egyenruha
nypaaK-B, h. kmives
MypoBaaiiíi, mn. épitett (kbl)
Myc'liTii, (Mymy, MycaniB) t. kell

(muszáj)

Myxa, n. légy

MyaaTB, i. kínozni

Mh, nm. mi
Mlmo, s. szappan
Mutbcb, i. mosakodni
Mmuib, n. egér

M^fecTO, s. hely

M'kcTOBKO, kies. s. helyecske

MbcTaTBca, i. férni, elhelyezkedni

MíicauB, h. hónap, hold

MliXB, h. zsák
M'kiua, tn. Miska
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M-feniöK^, h. zsákocska
MarKÍH, mn. puha
IVÍaHTOBaTH, i. menteni
Maco, s. hús

Ha, élj. -ra, -re, -on, -en, -ön

HaÓHBaTH, i. ráveregetni

HaHTH, (-ÓBIO, -ÓBemB), i. ráverni.

HaBa.iHTH, i. rátenni, ráhengeríteni

IlaBapHTH, i. fzni, (többet)

HaB-kKM, hat. örökké

HaB-kcHTH, (-B-kiny) i. felakgatni

HaraBHB.’k, tb. nadrág

HaropoAHTH, (roporny) i. viszonozni

Harp^TH, i. megmelegíteni

Harp'kTHH, mn. felforralt, megme-
legített

HaA'B, élj. fölött

Ha^o, szlen i. kell

HaA3op^, h. felügyelet

HaAGatA^-; n. remény
HaAvi'eT'kTH, i. elrepülni

HaAO.ao3KHTH, i. viszonozni

HaAO’kcTH, i. megunni, terhére lenni

HaApaiH, tb. nadrág

HaA’kTH, i. ráhúzni

HaacepTHca, i. telefalni magát
HaaaA'B, hat. vissza

HasÓHpaTH, i. összegyjteni
HasnaTOTH, i. elírni, kijelölni

HasiiBaTH, i. nevezni

HaHMeHBnie, hat. legkevesebb

HaHTH, (HaÖAy, nanAeniL) i. találni

Haií.aernie, hat. legkönnyebben
Han.i’knine, hat. legjobban

HaK.aacTH, i. megrakni
HaKOpMHTH, (-KOpM.iro, -KOpMHfflB)

i. megetetni

HaKOCHTH, i. kaszálni (eleget)

Ha.iHBaTH, i. önteni, öntögetni

Ha.)iaAHTH, (-ja^aty) i. elkészíteni

Ha.a.aBTH, i. megönteni
Haj'kBO, hat. balra

HaMO^HTH, i. megáztatni

HaM’kcTO, élj. helyett

HanecTH, HaiiocHTH, i. ráhordani

HanoBO, hat. újból

Hana^aTH, i. teleesni, ráesni,

gyakran megtámadni

HanacTH, i. megtámadni
HanacTHCB, i. legelni (jóllakásig)

Hane^H, (-neKy, -ne^eniB) i. sütni,

megsütni
HanHBaTHCB, i. gyakran inni

HanHTHCB. i. inni (eleget)

HanoMHHaTH, i. figyelmeztetni

HanoHTH, i. megitatni

HanncaTH, (-nHmy, -nHniemL) i.

megirni

HannxaTM, i. tömögetni
HanpaBO, hat. jobbra

HanpaB.iBTH, i. irányítani

HanpacHO, hat. hiába

HanpHM^p'B, hat. például

HanyAHTH, (-nyaty, -nyAHniB) i.

megijeszteni

Hanym,aTH, i. ráereszteni (gyakran)

HapoAí>, h. nép
HapoAHMH, mn. népies, nemzeti

HapoÓHTH, i. csinálni, megcsinálni

Hapa3í», hat. egyszerre

HapoAHTHCB, (-poA^Kycií, -poAHniBca)

i. születni

Hap’kKaTH, i. szemrehányni, ócsá-

rolni

HacKopo, hat. hirtelen

HacaAHTH, i. ültetni

HacTB, tn. Anasztázia

HacTaTH, (-CTany) i. beállani (kez-

deni)

Hacym,HHH, mn. mindennapi, szük-

séges

Hac-kaTH, i. bevetni

HaTarnyTH, i. ráhúzni

HayKa, n. tanítás

Hay^aTH, i. megtanítani

HayBaTHca, i. megtanulni (gyakran)

Ha^Ta, n. nafta, kolaj
HaxoAHTHCB (-xoatycfl) i. találtatni,

lenni, elfordulni

Ha^aTH, i. megkezdeni
HaBa.iLHHKi), h. fnk
HaBHpíiTH, i. megmeríteni

HaBTO, hat. mire

Hami., nama, name, nm. miénk
Haii^HBHTH, (-u;hb.íio) i. megláto-

gatni

Ha-kAaTHCíi, i. jóllakni (gyakran)
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He, hat. nem
He6o, s. ég
HeecHHH, rnn. mennyei
HeB'fecTa, n. menyasszony, felntt

leány

HesicTKa, n. meny
n. vasárnap

mn. vasárnapi

HeAa.aeKO, hat. nemmessze, közel

He/taBHo, hat. nemrégen
HeMHoro, sz. nemsok
Henoc.iymHEiii, mn. engedetlen

HenpaBAa, n. hazugság
HenpecTaHHO, hat. állandóan

Hepaat, hat. nem egyszer
Hep'k^KO, hat. nem ritkán

HecTM, (uecy, neceinfc) i. vinni

Hec^acTHHK'B, h. szerencsétlen em-
ber

HecHacTHHÍi, mn. szerencsétlen

HeyKifi, mn. tudatlan

He^HCTHH, mn. nem tiszta

Uh, hh, ksz. sem, sem
HHBa, n. szántóföld

hat. sehol

Hh3lko, hat. alacsonyan
Hhbkíh, mn. alacsony
Hhkto, nm. senki

HHKO.iaH, tn. Miklós
Hhko.ih, hat. soha
Hhkto, nm. senki

HHTKa, n. cérna
Hhciiohhth, i. meg nem pihenni
Hhjkhíh, mn. alsó

Ho, ksz. hanem
líoBHHKa, s. újság
Hoboctl, n. újdonság
Hobuh, mn. uj

ííoMb, n. éjszaka
Hóra, n. láb

HoraBHiti, tb. nadrág
Hochth, (Homy, iiocHiiri,) i. hordani

V. hordozni

Hoch.ibiii;hkt», h. hordár

HoTapifi, h. jegyz
HyauiiJH, mn. szükséges
HyjKHO, hat. szükséges
HyMep^L, h. szám
HÍ'FI), hat. nem

Hir^e, hat. sehol

H'BMeu,KÍH, mn. német
Hbhlo, hbhbko h. atya, apuka

06a, o6i sz. mindkett

0, o6t», élj. -ról, -rl

06fj, ksz. hogy
OÓAyMaTH, i. meggondolni
OöepTaTH, i. forgatni

OepHyTHca, i. visszafordulni

OóniKaTHca, i. öltözködni

OónaKT., h. ablak, felh
OÓMMTH, i. megmosni
OopBaTH, i. leszakgatni

06pa3F, h. kép
OosHaHHTH, i. megjelölni

OoHTH, (ooHAy), i. körüljárni

OöoHTHca, i. nélkülözni

06po6.aHTH, i. megmvelni, m-
velni

OpyHF, h. abroncs

OpHsroBaTH, i. meghintegetni

OcTpH^H, (-CTparny) i. megnyirni

06xo/i,hth, (-xo3Ky) i. körüljárni

06m,HHa, n. közösbirtok, község
06iii,ecTBO, s. társaság

06ui,íh, mn. közös
06HBaTe.ziL, h. lakos

OHKHOBeHHO, hat. rendszerint

OÓH^an, h. szokás

h. ebéd
Oó^kA^TH, i. ebédelni

OFkAaTH, i. körülrágni

06kij,BTH, i. Ígérni

Obgcf, (oBca) h. zab
ÖBeHKa, kies. juhocska
UBii,a, n. juh
yBHHHa n. gyapjú
ÓBHapL, h. juhász

OreHb, h. tz
OrHBHHKF, h. vonat (gzgép)
ÖAeacAa, n. ruha
OAHaKO, hat. mégis
OAkBaTHCH, i. öltözködni

OsKF, ksz. hogy
()sKHB.^ciii.iri, mn. élénk

O30.10THTH, (030.i0Hy) i. luegara-

nyozni

03HaHHTH, i. megjegyezni, jelenten
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Oh ! isz. óh ! ó
!

|

Oko, (ohh) s. szem
Okho, s. ablak

OKpene, hat. hülön
ÖKpyjKaTH, i. körülvenni

OKpifeniiTHCH, i. megersödni
0.zieHL V. o.i'kHB h. szarvas

ÖH^e, hat. amott
Oh-b, OHa, OHO, nm.
Ohhh, nm. azon, amaz
OnacHOCTB, n. veszély

OnaTB, hat. ismét

OnycTÍTH, i. elpusztulni

OpaTH, i. szántani

OpraHB, h. szerv

Ope.aB, h. sas

OpyAie s. eszköz
OpfeB, h. dió, diófa

Ocoa, n. személy
OcoeHHO V. oco.aHBO hat. külö-

nösen
OcooBHii, mn. személyi

Ocbíjkhth, i. felfrissíteni

OcHOBa, n. mellékfonal (osznova)

OcTaB.iaTH, i. elhagyogatni
OcTaTHca, (-CTany) i. elmaradni

OcTpHH, mn. éles

OcÉHL V. oceHB, n. sz
Ötb, élj. -tói, -ti

ÖTasa, n. sarju

Otóhth, i. elütni

Otbccth, (Be/ty, Be^eniB) i. elvezetni

OTBopaTH, i. kinyítogatni

ÓTBopHTH, i. kinyitni

Otbí^tb, h. felelet

ÖTB’feHaTH, i. felelni, válaszolni

ÖTrHaTM, (-aceny, -jKeneniB) i. el-

hajtani *

ÜT^aTH, i. megadni, átadni

ÖTAaTHCH, i. férjhezmenni

uT^'fe.iB, h. rész, osztály

()TAa.aHTHCH, •
i. eltávolodni

uTA’fe.iHTH, i. elkülöníteni

ÖT^'k.iBHHS, mn. külön
OTeu,B, (oth,h) h. atya

OTK0.AH, hat. mióta
Otkjiohhthcji, i. elköszönni, hajolni

Oi’KaBaTH, i. megtagadni, -Cii, le-

mondani

mn. kitn
ÖTMipaTH, i. elmérni, lemérni

yTHecTH, (-Hecy, -HeceuiB) i. elvinni

ÖTOBHaTH, i. megtudni
ÖTnacTH, i. elesni

ÓTn.aaTHTH, (-n.iaHy, -n.aaTHniB) i.

visszafizetni

OTHOB'fecTH, i. válaszolni

vyTnpocHTHCH, i. elkérezkedni

OTp'feaaTH, i. elvágni

ÓTp']&.30BaTH, i. elvagdosni

OTHaaTH, i. kétségbeesni

O^imepB, h. katonatiszt

OxopoHHTH, i. védelmezni
On,eTB, (oltTa) h. ecet

Ohcbh^ho, hat. szemmelláthatólag

Ohko, kies. s. szemecske

ílaBa, n. páva
HaBe.aB, tn. Pál

IlaAaTH, (na^y) i. esni

naAHMeHTB, (noA^ora) h. padló

IIa:3A’fepBe (több. naBA^tpta) s. poz-

dorja

IlaKH, hat. ismét

IlaKB, hat. aztán

IIa.aaTa, n. palota

IIa.aei],B, h. ujj

IIa.aeHKa, n. pálinka

IlaMHTB, n. emlék
HaMBTaTH, i. emlékezni

líaHB, h. úr

IlanepB, nanipB, h. papír

napa, n. egypár, vízgz
napoBaHHH, mn. párosított, egy-

máshoz ill

napoBOBB, h. gzkocsi
IlapoxoA^, h. gzhajó
naco.aa, n. paszuly, bab
nacTH, i. legeltetni

HacTH, (nacy) i. legelni

nacTH, (na^y) i. esni

üacTyxB, h. pásztor

nacnopTB, h. útlevél

líaxHyTH, i. szaglani

IlaHKa, n. köteg

ne.aexaTBiH, mn. borzos

IleKapB, h. pék
neKapHB, n. pékmhely
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Jlepo, s. toll

inepBBiH, sz. els
IIcpeB03HTH, (-Boaty, -B03Hmi,) át-

vinni (szekeren)

JlepeBoatOBaTHCB, i. költözködni

ÍIcpeöpHCTH, (-ópH^y) i. átgázolni

riepeAHifi, mn. els, elül lev
líepeA^, élj. eltt

IlepeAaTH, i. átadni

IlepenTH, (nepeflAy) i- átmenni
ííepeEa3'B, h. utalvány

ílepeicpyTHTH, (-KpyBy, -KpyTHuiL)

i. tulcsavarni, tulforgatni

riepe.aa3eii,L, kies. átmászó hely

(sövényen)

IIepe.aoMHTH, i. áttörni

lTepe.aoMaTH, i. áttördelni

IlepeMOHH, (-Mory, -MoateniL,

Mor.aa) i. legyzni
líepoH'B, k. peron (vasúti)

üepepBaTH, i. megszakítani
ílepenosepaTH, i. átnézni

JlepeiTHCHMH, mn. levelezési

Ilepeiio.aHeHHHH, mn. tultömött

llepecKOHHTH, i. átugrani

üepecTaTH, megsznni, útját áilani

üepeEHTaTH, i. átolvasni

nepnim, sz. els, legels
Ileccm, neccB, neccLoe, mn. ku-

tyáé, kutyához tartozó

ITeci., (uca) h. kutya
riecTp-kTH, i. tarkállani

lléEL v. neu.'L, h. kemence
íleBH, (ncKy, ne^emt, neKi>, neK.aa)

i. sütni

Ile^eHHHa, n. pecsenye
líeutaTH, i. visítani, jajgatni

IípeACTaB.ieHi,e, s. eladás
ÍIpenoAaTH, i. eladni
JÍHBO, s. sör

rÍHBHHij,B, n. pince

n. frész
IÍH.aHeHLKO, hat. gyorsacskán

élj. mellett

IIhth, (hlk)) i. inni

ITHna, n. pipa

IlMpor-B, h. derejc

iIncaTe.lL, h. iró

ÜHcaTM, (uHuiy) i. Írni

IThclmo, s. levél, irás

lÍHTaTH, i. táplálni

nÍBBHlJ,B, n. pióca

llijiKT., h. részeges

H.iaBaTH, i. úszni

JUaKaTH, (ri.iaBy, iJ.iaBeniL) i. sírni

n.iaii,a, n. fizetés

II.ziaTHTH, (u.iaBy, u.iaTHmb) i. fizetni

s. váll

ünoAT^, h. gyümölcs
n.iOTT>, h. kerítés

IÍ.10THHKT* h. ács

11.10X0, hat. rosszul

n.ioiii;aAL, n. tér

n.iHBryTH, i. úszni

ílo, élj, -on, -en, -ön, után, szerint

IIo npH, élj. mellette

IIoHTH, (-LK)) i. megverni

IIoojKHHiT, mn. istenfél

IIoiAa, n. gyzelem
lío^kAHTH, i. gyzni
IIoBepxT., h. emelet

IIoBa.iíiTHCii, i. leesni

IIoBe3TH, (B63y) í. elvinni szekeren

IIoBaAHTHCii, i. összeveszni’

IIoBHHOBaTHca, i. engedelmeskedni

IIOBecTH, (BGAy) i. elvezetni

ÜOBTHpaTH, i. megtörölgetni

noBaT-kraTH, i. kiszakgatni, kihu-

zogatni

Hob^ctl, n. elbeszélés, beszély

IIoBÍTpLe,s. légnem testek, szell

líOB-kcTH, (-B-kMi)) i. megmondani
HoB'kBaTH, i. fujdogálni

IIorancTBO, s. pogányság
üorHHyTH, (-TMHy, -rnB, -i'H6.ia)

elveszni

llor.iaAHTH, (-MaiKy) i. megsimo-

gatni

lIoroBopHTM, i. elbeszélgetni, meg-

beszélni

lIoroAa, n. idjárás

IloroAOBaTH, i. megetetni, -ca jóllakni

ííoryÓHTH, (-ry6.iK), -ryÓMmb) i.

megrontani
IIorp03HTH, i. megfenyíteni, meg-

fenyegetni

líorüHyTH, (1. iioniiiyTii) i. elveszni

lIoA'b, h. pad, padlás
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élj. -alá, -alatt

XIo/taTH, i. megadni, közölni

lIoAaTb, n. adó
IIoAa.aLine, hat. tovább

mn. rossz

ÍIo^KOBa, n. patkó
no^apHTH, i. mégajándékozni
IIoAapyHOKi», h. ajándék
H/i,KapnaTCKÍH, mn. kárpátalji

ÍIo^OHTH, i. megfejni

rioAopojKHHH, rnn. utas

ÍIÖAHaTH, (no^OHMy) i. felemelni

IIoApocTH, (pocTy, pocT», poc.aa) i.

felnni

noACBi^HHKi,, h. gyertyatartó

ÜOACTynHTH, i. alálépni

Hö/tcxnyTH, i. alászáradni

IIo^ynaTH, i. gondolni, meggondolni
ÍToacapi», h. tzvész
IIoHtajOBaTH, i. megbánni
IIo3aB^épa, hat. tegnapeltt
ÍÍ03/i,0p0B.aBTH, i. üdvözölni

I103AHO, (n03H0) hat. késn
rio3;i,HMffle, hat. késbben
rio3HaBaTH, i. ismerkedni, ismer-

getni

lIo30.ao^eHLiH, mn. aranyozott

líOMTH, i. itatni

IIoH
! (1 . noHTH) jer

!

IlonTH, (noH^y múlt: noniOBi*) i.

elmenni
líOKa, ksz. mig
IIoKa3aTH, i. megmutatni
UoKasoBaTH, i. mutatni, mutogatni
IÍ0Ka30BaTHca, i. mutatkozni
IToKa3HTHca, i. megromlani
IIoKHBaTH, i. megmozgatni
IIoKH/i,aTH, i. eldobni, elhagyni

ÜOKHHyTH, i. elhagyni, eldobni

IIooacTH, (KnaAy) i. letenni

IIoooHHTHca, i. hajolni, köszönni
ÜOKoriaTH, (-KOIUK)) i. megkapálni
JIoKpHTH, i. befedni

líOKpuTHH, mn. befedett

Iloné, s. mez
ÍIonApyra, (noB^pyra) sz. másfél

IIonHBKa, n. leves

IIonHBaTH, i. öntözgetni

IIone3HHH, mn. hasznos

líonKi, h. ezred

JIo.aKOBHHKT., h. ezrcdes

üonHOBL (nÖBHOHb) n. éjfél

IIonHHH, (noBHHií) mn. tele, telt

rionoBHHa, n. fél

IIonoJKHTH, i. tenni, letenni

íío.aoM'feHb, h. láng

ÍIonoHiina, n. havas
IIonoTHO, s. vászon
IIony^HTH, i. nyerni, szerezni

líonB30BaTHCB, i. felhasználni

üonfeTH, i. felmászni, odamászni
IIoMaraTH, i. segíteni

IIoManH, hat. lassan, kevéssé

UoMa3aTH, i. megkenni
IIoMO^H, (noMory, noMoajenit) i.

segíteni

IIoMO^L, n. segítség

ÜOM'kpaTH, i. megmérni
IIoHa^B, élj. fölött

lIoHeA'fenBOKB, h. hétf
rioHHTH, i. megérteni

IIooósHpaTHCji, i. körülnézni

líoo/tHHOKifi, sz. egyes

IIon-L, h. pap
IIonepe^HUH, hat. keresztülhelyezett

IIononyAHio, hat. délután

üonpaBHTH, i. megjavítani

üonpaB^'k, hat. valóban

IIopaHTH, i. takarítani

Ifopa^HTHca, (paAJKy) i. tanácskozni

IIopo3KHÍn, mn. üres

IIopo3TBop.aTH, i. kinyítogatni

IIopo3yM'kTH, i. megérteni

ITopoiuoKi*, h. porocska

OopyaTH, i. felvágni

Tíopoxi., h. por

riopTpeTT., h. arckép

lIopu,ÍB, n. adó
IIopiiAOKi. h. rend

IIopBAO^HO, hat. rendesen

IIOCBBTHTH, (-CBHHy, -CBBTHUIL) Í.

megszentelni

líoc.ayxaTJH, i. meghallgatni

lToc.aymHTH, i, szolgálni, kiszolgálni

IIoc.i'kAHHM, mn. utolsó

ÍIocMOTpliTH, i. megtekinteni

IIOCTaBHTH, (-CTaB.OO, CTaBBUIb) i.

feltenni
,
felállítani, emelni (rangra)
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üocTHrHyTH, i. utolérni

lIocT-fe^B, (nocTeiiH) n. ágy
lIocTOüTH, i. megállani

IIocTpoHKa n. felépítés

IIocyHyTH, i. odacsusztatní

IIoc^THTe^B^ h. látogató

IIoc'fejiTH, i. elvetni, bevetni

IIocH^aTH. i. küldeni, küldözgetni

IIocBinaTH, i. hintegetni

IIoTepTH, (Tpy) i. megtörni

IIOTOKi., h. patak

IIOTOMí., hat. azután

IIoTpeÖHO, s. szükséges
IIoTpíiCTH, i. megrázni
IIoTíi, (noTSTH) s. madár
IIoTinieHBe, s. vigasztalás

IIoy^HTe.iBHLiH, mn. tanulságos

IIoxBa.aa, n. dicséret

IIoxoBaTHCB, i. elbújni

IIoxopoHHTH, i. eltemetni

IIoxo/i,HTíi, (xoacy, xo^hiiíb) i. meg-
járni

IIo^Ta V. noniTa, n. posta

IIoqTOBufi, mn. postai

IIouikoahth, i. megártani

IIoiuKOAOBaTH, i. megkimélni
lIoniTapB, (LioqTapB) h. postás

IIouiyTHTH, i. megtréfálni

lIo^ksA^B, (v. noTBr^) h. vonat
Iloten, i. megenni
IlpaBO, s. jog, per

IIpaBOTHTHCB, (upaBOBycíí) i. perle-

kedni, pereskedni
IIpaB^a, n. igazság

íípaBHTH, (npaB.aK), iipaBiiniB) i.

csinálni, készíteni

lIpaBUH, mn. jobb
lIpaiiAHHKB, h. ünnep
IIpa^AHHqmiii, mn. ünnepi
IIpaTH, i. sulykolni, tiporni

ÍIpau,a, n. munka
lípeiJBaTH, i. tartózkodni

lIpeAUHCB, h. elirás, rendelés

ÍIpeAyiipeAHTH, i. megelzni
ílpeAyiipesKAíi'i’H; gyak. i. megelzni

(gyakran)

IIpesKAe, élj. eltt
lIpH, élj. -nál, -nél

lípiióop'B, h. eszköz, szer

IIpHiJTií, i. megérkezni
IIpHÓHTH, i. odaverni

IIpHBesTH, i. idehozni (szekeren)

IIpHBecTH, i. idevezetni

lípHBOAHTH^ (npHBomy) i. odave-

zetgetni

IIpHBHKHyTH, i. hozzászokni

IIpHSBaTH, (-30By, -30BeiIIB) i. el-

hivni

IIpnroAa, n. haszon, elny
íIpnKpBiBaTH, i. takargatni

IIpüoaAaTH, i. odatenni (gyakran)

IIpHOHKaTH, (K.iHqy, lUHqeniB) i.

elhivni

IIpHKp'fen.iBTH, i. odaersíteni

IIpH.ziHBaTH, i. öntözgetni

IípH.ziOMTH, i. hozzátenni

IIpH.atniiTH, i. odaragasztani

IIpH.zi^kTaTH, i. odarepülni

IIpH.zi43KHO, hat. szorgalmasan
lIpHHaA^eataTH, (npHHaA^eJKy, npH-

iiaA^esKHmB) i. hozzátartozni

IIpHnecTH, i. elhozni

IIpHHHMaTH, i. fogadni

IIpimocHTH, (-Homy) i. hozni

IIpHHaTHCB, i. hozzákezdeni
IIpHHBTH, npiüTH, (opiHMy) i. elfo-

gadni

IIpHnepTH, (-npy) i. odatámasztani

IIpapoAa^ n. természet

IIpHCTHOBiH, -a, -oe, nm. érett

IIpHCTürnyTH, i. megérni
IIpHCAyxoBaTHca, (qoMy) i. hallga-

tózni

IIpHcajKHHKí., h. esküdt

IlpHCTynüTH, (-CTyn.aK), CTyiiHiuB)

i. (Rálépni, rálépni

IIpHTHCHyTH, i. odaszorítani

IIpHXOAHT^, szlen i. járul

ÍIpHXOAHTM, i. eljönni, megérkezni
lIpnqHC.aiiTB, i. hozzászámlálni
ÍIpiíÍTH, (npÍHAy) i. eljönni

lípo, élj. -ért, számára
IIpooBaTH, i. próbálni

irpoótiBaTH, i. maradni, tartózkodni

ÍIpoGyAUTHCii, (iipoGyAJKyca) i.

felébredni

lIporo./iOAOBaTiiCB, i. éhezni

llporu liBaTH, i. megharagítani
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Ilpo^am, npo^ama, h. és. n. eladás

IIpo^aTH, i. eladni

IIpoimecTH, i. eladni
IIpöfiTH, (npoHAy, npoiíni.a.0 v.

npöni.ao) i. elmenni
lIposHBaTH^ i. csúfolni, elnevezni

lIponHTaHte, s. táplálkozás

líponacTH, (nponaAy) i. elveszni

IIpocBa, n. kérelem
lIpocB^uteme, s. felvilágosítás

IIpocHTH, (nponiy,npocHnii>) i. kérni

IIpocHyTHca, i. felébredni

lípocoxHyTH, i. kiszáradni

IIpopHBaTH, i. aláásni v. átfúrni

íípocTUH, mn. egyenes
IIpocTepTH, i. kinyújtani

lípoTeHH, (TeKy) i. elfolyni, átfolyni

íípoTHBT., élj. ellen

lípOTO, hat. azért

IIpo<i>eccop'Jb, h. tanitó, tanár

lípo^iii, -a, -ée a többi (h np. = stb.)

Ilpo^HTaTH, i. elolvasni

IIpöiuTO? V. npoBíTO? miért?

IIpyi’HK'L, kies. h. vesszcske
IIpacTH, (npa^y) i. fonni

IlTaxTb, h. madár
lÍTanieBOK'L^ kies. madárka
1ÍTHIJ,B, n. madár
Ily.aBKa, n. pulyka
IlycTo, hat. pusztán
líycTHTH, (nynty, nycTHnit) i. en-

gedni

IlyTeiuecTByiomii, mn. utazó

ílyTL, h. V. n. ut

IlymaTH, i. engedni
ííqé.ia, n. méh
íínieHHitB, n. búza
lI^pLe, (tb. n-kpBB) s. madártoll

lí'íiCHB, n. ének
íí'iicOKi,, (ii'kcoBOK'L), h. homok
líiiinaE'B, h. gyalogút
lltnie, hat. gyalog
íltoeneK'B, h. gyalogutacska

íhkTyxB, h. kakas
ílixoTa, n. gyalogság
IIhhijö, mn. részeg

IlflTiJH, sz. ötödik

iÍHTKa, n. ötös

1ÍBTUHU,H, n. péntek

IlaitB, h. piac

PaAOCTB, n. öröm
Pa^ocTHO, hat. örömmel
Pa^HeHBEift, kies. mn. örvendez
PasB, hat. egyszer

PaaóOHHHEB, h. rabló

PasopuTH, i. szétrombolni

PaEB, h. rák

PaneHMn, mn. sebesült

Pano, hat. reggel

Pano, s. reggel

PaHLffle, hat. korábban
PaHÍniHÍH, mn. reggeli

PacnaTie, s. feszület

PaxoBaTH, i. számolni

PBaTH, (pBy, pBenib) i. szakítani

PeBaTH, (peBy) i. bgni
Pe3H^eHD,ia, n. székhely, palota

PeEOMeH^OBaso, hat. ajánlva

PeMec.ao, s. mesterség
PeMeHLB:oEB, kies. szijacska

PeM^HL, h. szij

PecTaBpaitiB, n. vendégl
PeTLEa, (pHTLEa) n. retek

PenieTO, s. rosta

PeniTaHii,ÍB, n. hátralék

PeTO, (peEy) i. mondani
Phmceíh, mn. római

PoÓHTH, (po6.aio, poÓHniB) i. dol

gozni

PooTa, n. munka
PoÖTHHEB, h. munkás
POBHHHa, (pOB-kKB) n. sikság

PoraTHH, mn. szarvas

Pó,zi,TE», h. nemzetség, család

PoAHHa, n. haza, szülföld

Po/i,HB.B, h. rokon, szül
PoAHTe.iB, h. szül
PoAHTHca, (poAJKyca), i. születni

teremni

PoAHMH, mn. szüli
PojK^ecTBO, s. születés

PosHTH, (-6bk)) i. szétverni

PoSBCCeJlHTH, p03BeCe.3BTH, i. felvi

dítani

Po3BHTHca, (-BBTo) i. kifejldni

P03BB3aTH, i. szétkötni

Po3roBopB, h. beszélgetés
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PosroBopHTH, i. beszélgetni

PosAepTH, i. szétszakítani

PoB/tpoÖHTH, i. szétdarabolni

Pos^'fe^.aTH, i. felosztani (gyakr.)

Posaca^eHUH, mn. bánkódó, bús
Po3^yanTH, i. szétválasztani

Pos^HaHHH, mn. különböz
Po3MOBOHKa, kies. n. beszélgetés

PosM-kTOBaTti, i. szétdobálni

Po3M'kHBTH, i. felváltani (pénzt)

Po3neaeHHH, mn. széttüzesített

PospocTH, i. szétnni
Po3CKa3T», h. parancs, beszélge-

tés

Po3CKa3aTH, i. megparancsolni
Po3CKa30BaTH, i. parancsolgatni

Po3noB^kcTH^ i. elmondani, elbe-

szélni

Po3TBopHTH, i. felnyitni

Po3CTe.aaTH, i. szétteregetni

Po3To.aKOBaTH, megmagyarázni
Po3CTJnaTHca, (cnn.aio) i. szétömleni
Po3CLmoKT», h. válság, szétszórás
Po3yM^, h. ész

Po3yMHiJH^ mn. eszes

PosyMÍiTH, i. érteni

PoM, h. raj

PoKi., h. év
Poca, n. harmat
Poc.dHHa, n. növény
PocTH, (múlt: poca., poc.aa, pocjio)

i. nni
PocTenie, s. növény
PocTOHHTH, i. szétrongálni

PÖTi., li. száj

PüMHr.ifi, mn. éves
PyóaTH, i. vágni

PyóaMa., h. favágó
Pyaca, n. rózsa

l^yacie, s. fegyver
PyKa, n. kéz
PyKaBT., h. ujj (ruháé)

PycHHa., h. kisorosz, ruthén
PyccKÍM, mn. orosz

PycBidfi, mn. kisorosz

PyHKa, kies. kezecske, fogó
PyHHHKT., h. törülköz
PyiuHTHOi, i. elindulni

Pu6a, n. hal

PuHOKí., h. piac

PuBaTH, i. bömbölni, bgni
Pt/i,KO, hat. ritkán

Piuca, n. folyó

PiiHi., píiHeiti,, h. kavics

PPna, n. répa

Ca6.iB, (ca6e.^BKa) n. kard, (kar

docska)

Ca/tHTH, (ca^sKy) i. ültetni

Ca,a,a., h. gyümölcs
Ca.ao, s. háj

CaMOCTofmo, hat. önállóan

CaMT., caMa, caMO, nm. önmaga
CaHH, tb. szán
CaHKaTHCB, i. szánkázni

CapaKa, isz. szegény, sajna

C6npaTH, i. gyjteni
CóoHíe, s. termés

Cóy^HTH, (cóyAHty) i. felkölteni

CölirnyTHca, i. összefutni

CBH/i,aHLe, s. viszontlátás

Cbhují, n. disznó

CBHpHHeKa., h. tücsök
Cboöo^ho, szabad
CböM, nm. övé, saját

Cbí^okt., h. tanú

CB^^Taeca, szlen. i. virrad

ÜBi&TaTH, (CB^My, CBÍiTHniL) i. vi

lágitani

CB'kT.iHi;a, n. vendégszoba
Cb'Ít.zio, s. világosság

CB^^Ka, n. gyertj^a

Cb'6t'l, h. világ

Cb'Íít.ííjh, mn. fényes

Cb'Íukííí, mn. friss

CBBTofi, mn. szent

Cbhuu'iihmk'b, h. áldozár, felszen

telt pap
CraHBTH, i. felköltögetni

CrOBOpHTHca, i. összebeszélni

CroTOBHTH, (croTOB.3K)) i. elkészí

teni

CroTOB.áeuufi, mn. elkészített

CA'kjaTH, i. csinálni, tenni

Ceu, cia, cie v. cecL, coca, cece

nm. ez

CcuHaci., hat. azonnal
Ce./io, s. falú
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Ce^aHHHTb, h. falusi (ember)

Cenepo, sz. hét, heten

CeMufí, sz. hetedik

CepAUe, s. szív

Cepe^a, n. szerda

Cepe^HHa, n. középsrész
Cepe^HJiHCKÍH, mn. szerednyei

Cepna, n. z
Cepni., h. sarló

CecTpa, n. n-testvér
Chbuh, mn. szürke, szke
Cn/t'íiTH, (cHJKy, chahiul) i. ülni

Ciwa, n. er
CH.ÍLHO, hat. ersen
CH.ZILHUM. mn. ers
Chhíh, mn. kék
CwpoTa, n. árva

CnpoTKa, kies. n. árva, árvácska
Chto, s. szita

CKa^aTH, (cKaacy) i. mondani
CKaao^iKa, kies. n. mesécske
CiuHKaTM, (kawij) i. összehívni

CK.aeni», h. bolt

CoaHüUH, mell. üvegbl való

Ckot'l, h. állat

Caopo, hat. gyorsan
CKopuH, mn. gyors
CKpHBa, hat. görbén
CKpHHLKa, n. fiók

Gkphhh, n. szekrény
CKyöcTH, (cKyy) i. koppasztani
C.aaót)CTL, h. gyengeség, betegség
C.aa6Lifi, mn. gyenge
C.aaó'feTH, i. gyöngülni
C.aaBa, n. dicsség
CAaBHUH, mn. dics
C.aaTH, (iu.aH)) i. küldeni

C.ae3a, n. könny, könyü
C.ae3eHLKa, kies. könnyecske
C.iHBa, n. szilva

C.a0B0, s. szó

C./iyra, h szolga

C.^yac6a, n. mise, szolgálat

C.ay 3KHTH, i. szolgálni

CjiyjKHHpa, n. szolgáló n
C./iyxaTH, (c.ayxaK)) i. hallgatni

C.^yHa, h. eset

C.^'li/i,OBaTH, i. következni

h. nyom

CnaKOBaTH, i. izleni

ÜMaano, hat. Ízletesen

CMaBHufi, mn. Ízletes

CRiepeKa^ n. fenyfa
CMepTiiwfi, mn. halandó
CjviepTL, n. halál

CneTaHa, n. tejfel

CMHpeHHOCTB, n. alázatosság

CMHpeHHLiií, mn. alázatos

CMO.aa, n. gyanta
CMOTpi^TH, (CMOTpiO, CMOTpHIlIB) i.

nézni. rködni^
CnyTOK^, h. szomorúság
CMyTHun, mn. szomorú
Cmíth, (cM'kio, -eniL) merni
CM'kaTHca, i. nevetni

CHHTH(ca) i. álmodni
CnoBa, hat. újból

CflonT>, h. kéve
CaoBH, hat. tegnap (este)

h. hó
CH'kjKHTT,, szlen i. havazik

CoÓHpaTHCH, i. összegylni
Copaflie, s. összejövetel

CoBepmeHHO, hat. tökéletesen

CoBCÍiMTí, (H30BCÍM1.) hat. egészen

CoB'kcTB, n. lelkiismeret

CoBÍiTOBaTH, i. tanácsolni

CoKOTHTH, (COKOiy, COKOTHmb) i.

rizni

CoKOTHTHCB, i. rizkedni

Co.iHi],e, s. nap
Co.iOBeH, h. csalogány, fülemile

Co.aoAKÍfi; mn. édes

Co.iOMa, n. szalma
Co.aoHHiia, n. szalona

C6.1B, h. só

C0.IÍIHHIÍ, mn. sós

CoHTb, álom
CoopyjKHTH, (coopysKaTH) i. építeni

CopoKi», sz. negyven
CopoHKa, n. ing

CocTaB.iBTH, i. alkotni, képezni

Cocííahhm? rnn. szomszédos
CocíiATi, h. szomszéd
CoTBopeiiLe, s. teremtmény
Coo^BopHTe.^L, h. teremt
CoTBOpHTB, i. teremteni

CnacTH, i. üdvözíteni
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CnaTH, (cn^K), cnHnit) i. aludni

Cnö3HaTH, i. ismerni

CnoKOiiHO, hát. nyugodtan
CnoKOHHufi, mn. nyugodt
CnoMO^H, i. megsegíteni

CnoMHHaTU, i. emlegetni

CnocöÖHOCTB, n. képesség

Cnoco^, h. mód
CnpaBHTH, (cnpaB.aro) i. megcsinálni

CnpaBAeHHií, mn. elkészített

CnycTHTH, (cnyni,y, cnycTHnib) i.

leengedni

CniBaHKa, n. ének, dal

Cni^BaTH, i. énekelni

Cn-kniMTH, i. sietni

Cpe^CTBO, s. eszköz
Cpiópo, s. ezüst

CTaBHTH, (CTaB.lK), CTaBHIBL) i.

állítani

CTaAO, s. nyáj

CTaHHB, n. istálló

CTaHáÍB, n. állomás

ÜTapaTHCB, i. gondoskodni, tördni
CTapeHLKÍH, kies, mn. öregecske
CTapen,L, h. öreg ember
CTapocTB, n. öregség
CTapyniKa, n. öreg asszony
CTapHH, mn. öreg
ÜTapíiTHCB, i. öregedni
CxaTH, (CTaay) i. kezdeni, állani

•

CTe0.zio, s. fszál
Cthxb, h. vers

CTO.ziapL^ h. asztalos

CTO.aeii,r,, (cTo,ai];B) h. szék
CTO.iOBa (icoMHaTa), n. ebédl
CTo./iKHOBeiiie, s. összeütközés
CTO.amb, (ctobob) h. oszlop

Ctö.11,, h. asztal

CTopona, n. oldal

CTopojKeBufi, mn. r-, rköd
CTopoatB, h. r
Ctobth, i. állani

CTpaxTb, h. félelem

CTpamiiíjfi, mn. rettenetes, félel-

mes
OrpeM^liTH, i. irányozni

OrpoHTH, i. építeni

CTp'k.aKa, n. nyilacska, mutató
CTp'íi.aBTH, i, lni

CTp'k.aqHKB, h. vadász

CtP^THTH, (CTp-kBy, CTp'feTHniL) i.

találkozni

CTyAeHHH, mn. hideg

ÜTina, n. fal

CyóOTa, n. szombat
CyAHTH (cyacy, cyAunib) i. Ítélni

CyAí>, h. Ítélet

CyKa, n. nstény kutya
CyKHO, s. posztó ,

CynyTH, i. csúsztatni

CyiuHTH, i. szárítani

Cym,ecTBO, s. lény

Cxoahthcb, (xoJKy) i. összejönni

CB;acT.ziHBHH, mn. szerencsés

C^acTBe, s. szerencse

Chhb, h. hu
Cijpi», h. túró ' '

CtipiiH, mn. nyers

CuTH, mn. jóllakott

CtBepi», h. észak

i. ülni, leülni, üldögélni

C:feA-^aTH, i. nyergein i

C'kMB, sz. hét

tb. pitvar, elszoba
CtHo, s. széna
CicTH, (cBAy) i. leülni

Cii.acKÍH, mn. falusi

CíuiTH, i. vetni

CíOAa, hat. ide

Cii V. cee nm. magát
Cbkb, hat. Így

Ta, Tan, hat. hát, meg
Ta6.ia, n; tábla

Tan, ksz. meg
TaKJKe, hat. szintén

Taidfi, nm. olyan

TaKoil, hat. mindjárt

TaKOJKAG; hat. ugyancsak, éppéniigy
TaiCB, hat. úgy
TajiaiíCKiri, mn. olasz

TaMi,, hat. ott

TaTapHiiB, h. tatár

TaapB, n. arc

TnepAwn, mn. kemény'
THfi, nm. tied

'l'BopeuB, h. teremt
ITbophth, i. tenni

la
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TeaTp^, h. színház

Te^erpaMMa, n. távirat

Te^erpa<í>iii.7fi, mn. távirati

TcMeKuBHurr, mn. telekkönyvi

TciiHitíí, n. üsz
Te.ae^omb, h. telefon

Teja, (TejaTH) s. borjú

TejaTHHa, n. borjúhús
TeMBun, mn. sötét

TeMiitecíi, i. sötétedik

Teiírepmtii, n. tengeri

TeiiepB, hat. most
Teifjun, mn. meleg
TepJiiii,a, n. tiló

TepncJHBOCTB, n. türelem

TepTH, i. törni

TeaeHie, s. folyás

Teán, (xeKj, Teaenib, TeKJo) i.

folyni

TeHTa, n. tinta

TBXCHbKO, hat. csendeskén
Tb, Teö'k, nm. neked
Tiixo, hat. csendesen
Ttíca, tn. Tisza

TaaTH, i. szni
Tna, (TLMa)’ n. sötétség

ToBapHim., h. társ

ToBapoBíjfi, mn. teher (vonat)

ToBup'b, h. árucikk

Tobctíjh, (tojctuíí) mn. vastag

Tobbm, (TOBicy, TOBBenib) i. törni

Tor^a, hat. akkor
Towaie, Taac^, Toace, nm. ugyanaz
ToJKOBaTH, i. magyarázni, tárgyalni

Tojlko, nm. annyi
Tobkíh, mn. vékony
ToBaHKa, n. cip
Tobbth, (tobjio, tobhibl) i. fteni
Tobjhbo, n. ftanyag
TonoJb, h. nyárfa

ToproBaTH^, i. kereskedni

Topr-b, h. vásár

Totte., TOTa, TOTO, nm. az

Tobho^ hat. pontosan
Tpaaa, n. f
TpaBHU,a, kies. fvecske
Tpa«5HKa, n. trafik

Tpa^HTH, (Tpa<b.iK), Tpaí»Hmb) i.

találni

Tpaí>HTCa, i. akadni

Tpe6a, szlen i. kell

TpeoBaTH, i. kívánni

TpeiiCTa, n. rezgnyárfa
TpecKB, h. ropogás, recsegés

TpeTÍH, sz. harmadik
TpeiD,aTH, i. ropogni

TpH, sz. három
TpHAitaTb, sz. harminc
TpoTyapi>,' h. járda

TpyóoMKa, kies. n. csövecske .

TpyAiiTHca, i. dolgozni, fáradni

Tpy^T*; h. munka
Tpynx, h. holttest

TpacTH, (Tpacy) i. rázni

TpacyaKa, n. hideglelés

Ty,a,a, hat. oda, arra

Tyn, TyT'b, hat. itt

TyjaTHca, i. bujkálni, érinteni

TyHHH, mn. olcsó

TypoKi., h. török

Tyaa, n. zivatar

Th, nm. te

Tbi3K/i,eHb, (THm,zi,Ha) h. hét

THcaaa, sz. ezer

Thth, (tmio) i. hízni

T'fejo, s. test

T'íiHb, n. árnyék
T'kniHTHca, i. vigasztalódni

TaraTH, TarayTH, i. húzni

TaatKÍB, mn. nehéz
TasKKO, hat. nehezen, súlyosan

Téma, (Tboma) n. nagynéni

y, élj. -nál, -nél -ba, -be (birt.)

yBTH, i. megölni
yorift, mn. szegény
yBansaTH, i. ügyelni

yBHA^kTH, i. meglátni

yroj^, h. szeglet, sarok

yropcKÍH, mn. magyar
yropmana, tn. Magyarország
y^apuTH, i. ütni, megütni

yAapBTH, i. ütögetni

yacac-b, h. rettegés

yace, hat. már
yjKeHHTHca, i. megnsülni
y.'iKÍH, mn. szk
yüKO, h. nagybátya (anyai részrl)



YKasaTH, (yKasKy) i. megmutatni
YKasosaTH, i. mutogatni
YKasoBaTHca, i. mutatkozni
yKpacHTH, (yKpaniy, -CHini)) i. fel-

diszíteni

YEpacTH, (-Kpa/i,y) i. ellopni

YEp-knKTH, (-njK)) i. megersíteni
YKycHTH, (-luy, -chihi>) i. megha-

rapni

i. kirepülni

y^Hi];a, n. utca

y^OMHTHca, (-^OM^io) i. eltörni

y^'k^HTH, i. kigyógyítani'

YnepTH, (ynpy) i. meghalni
YMepTHH^ mn. halott

YMHpaTH, i. meghalni
Ymhhh, mn. eszes

YMHBaTH, i. mosogatni
Ymhth. i. megmosni
YM.^'kBaTH, i. ájulni

Ymi», h. ész

Yktijj tn. Ung
YnacTH, (yna^y) i. leesni

YnoBaTH, i. remélni

Tno3HaTÉ[, i. ismerni

YnpaíH, (ynpary, ynpaajeniB) i. be-

fogni

Yc.ía6HyTH, i. meggyengülni
YcTpoHTH, i. rendezni, elkészíteni

YcTpowcTBO, i. berendezés
yTe.ziHTH, i. megelleni

YTecaTH, i. kifaragni

YrapaTH, i. megtörülni
Ytpo, hat. reggel

Vxo, s. fül

y^eHHK'L, h. tanuló

YnuHHTH, i. eszközölni, megcsi-

nálni

YqnTe./iL, li. tanító

Yhíhth, i. tanítani

' Ymhthcb^ i. tanulni

YMeHuri^ mn. tanult

(l)aMH./iiii, n. család, vezetéknév
<hapa, n. papilak

d*e/i,op'i», tn. l'ivadar

‘I»Hj.^npT., h. fillér

^Pniiiiía./ioiu7., li. ügyvéd
<biajiO'iKa, n. violácska

‘hiaKep^, h. fiaker, bérkocsi

h. zászló

$.aaniKa, n. üveg (edény)

$yH^aMeHTi», (no^./iora) h. alap

XaTa, n. ház, kunyhó
Xauta, n. erd
XBa.iHTH, i. dicsérni

XBopoTa, n, betegség

XBopHH, mn. beteg

Xnata, n. ház
X.aoni», h. legény

X^oneii;!,, h. ifjú

X.aoníHKT., h. fiúcska

X.aonB;Hiii;e, nagy. fiú, kamasz
X.iÍB^, h. istáló

X.i'k^, h. kenyér
Xnapa, n. felh

'

XoBaTH, i. rejteni

Xo^htk, (xomy, xoAnnib) i. járni

Xo.ao^^, h. árnyék
Xo.io/i,hhh, mn. hvös, hideg

Xo.aoniH^k, tb. nadrág
XopoineHLKO, hat. jól

XopoHHTH, i. rizni
XoceHT», h. haszon
XoceHHHÖ, mn. hasznos
XoT-feTH, (xo'iy, xo^enib) i. akarni

XoTb, ksz. akár, bár

XoTbKO.iH, hat. bármikor
XpHCTiaHCTBO, s. kereszténység
XpfiHb, h. torma
Xy/toóa, n. marha, jószág

Xy/i,o6HbiH, mn. szegény
XycTKa, n. kend

Llapb, h. király

IÍ,apcKÍií, mn. királyi

HapcTBO, s. királyság

Hb'Iitt,, h. virág

HirliCTH, (nBÍiTy, itBiiTciiib) i. virá-

gozni

HepKOBb, n. templom
H,eoa, n. tégla

ll,er.^>iinari, mn. téglából való

Hepyaa, n. ceruza
1I,H, hat. vájjon

Il,HAy-^íh <-'édula

lI,H»i*pa, n. számjegy
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HyKopi., h. cukor
11,'hBKa, n. cs
U,tuia, n. ár

Utcapb, n. császár

hat. egészen, valóban
n,'li4>ep6^aTi>, h. számlap (órán)

H'íi^íjíí, rnn. egész

Han, h. tea

Ha.aoBaTH, i. csalni

Maci., h. óra, id
MacTO, hat. gyakran
MacoKLiíd, mn. órai

MacoBíuiKT,, h. óra

MacTh, n. rész

MacTBita, kies. n. részecske

MeKaTH, i. várni

M^eKa.iBn>í, n. váróterem
Me.ziOB'liHecKÍH, mn. emberi
Me.ziOB'kK'L, (qo.aoB'kK'L) h. ember
MepnaTH, i. meríteni

Mepea^L, . clj. keresztül

MepBaK'B, ii. féreg

Mepiiepi., h. barát, szerzetes

MépHran, ('TopHuíi) mn. fekete

MepeniHB, n. cseresznye
MepcBO, s. has
Mepem., h. cserép

MepBa^otti., kies. h. férgecske

MepBCHíJÍí, mn. piros

MecaTH, i. fésülni

MecHOKT., h. foghagyma
MecTHLifi, rnn. becsületes

MecTOBaTH, (^ecTyio) i. tisztelni

Mcctl, n. becsület

MeTBejkL, h. csütörtök

MeTuepTHHa, n. negyedrész
MeTíjpH V. ^OTBipH, sz. négy
Meri, Hia, híg, nm. kié?

Muhhth, i. csinálni

MHC.do, s. szám
Mhcthth, (HHDty, mucthiiíb) i. tisztí-

tani

Mhcto, hat. tisztán

Mhc.^hth, i számlálni

Mhctijö, mn. tiszta

MHCTOTa, n. tisztaság

MwTaTH, i. olvasni

MwTa./iLHH, n. olvasókör

MHTaHBe, s. olvasás

Mhbobctbo, s. hivatal, hatóság

^looTU, tb. h. csizma
Mo.aoB'íiKi. V. 'le.aOB'kK'B, h. ember
MopHHH, (1. HepHíifl) mn. fekete

Mtoóh V. mTOrj, ksz. hogy
MyBCTBOBaTH, i. érezni

My,a,HiiH, mn. csodás

Myran, isz. csuhaj

!

MyjKifi, mn. idegen

MyjKHHa, n. idegen (föld, vidék)

MymnHen;fc, h. idegen (ember)

MyTH, i. hallani

llJa.aoBiiHBTjfí, mn. pajkos, csintalan

ilIaiiKa, n. sapka
lIIaxi.-MaTH tb. sakkjáték

Ulca, n. nyak
UlecTHH, sz. hatodik

IIIepHHO^Ka, kies. n. kendcske
IIIhth, (niÍK), mieniB) i. varrni

Ulnnriia, n. zsindely

IJJ,iipoKÍfi, mn. széles

Iliid «i>OHep'L, h. szekrény
III Hua, n. sin

IUKO.aa, n. iskola

IIlKo.aBHHft, mn. iskolai

IIlKO/ta, n. kár

lllKO/tUTH, i. ártani

Illicopa, n. br
UIo.aKOBHCTHH, mn. selymes
UI[ía.aa, n. talpfa

UlTeMiMHKTí, kies. h. bélyeg

lIlTeMne.aB, h. bélyeg

III ro V. HTO V. 111
,
0 . nm. mi

IUtoöbi, (ito6m) ksz. hogy
IIItocl, (itocb) nm. valami

III y6a, n. suba
IIIypiíHi., h. sógor

IIPÍiCTB, sz. hat

meóeraTH, i. csicseregni, csevegni

meApiifi, mn. irgalmas

IHeTHHa, n. serte, szr
1. em;e, hat. még

lHuphifi, mn. szives, szinte
111,0 -(lUTo), nm. mi

s. étel
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íiMaTH, i. fogdosni

'ÉMHTH, (ÍM^K), tMHniL, 'IíMHB'L) Í.

megfogni
('hM'h, 'feniB, 'J^CTb) enni

3 re, hat. ime
Bn, isz. ej

BKseKyTopi., h. végrehajtó

B.aeKTpHqHHH^ mn. elektromos

BMHrpaitia, n. kivándorlás

K)atHHií, mn. déli

K)híh, mn. fiatal

K)pico, tn. Görgy

í\, mn. én
üruoKO, s. alma
)ló.aoHLKa, n. almafa

ÜBOpí», h. jávorfa

HBHTHca, (aB.aioca) i. megjelenni

firoAa, n. eper

llatiKT), h. nyelv

ÜKT., hat. mint
Hkocl, hat, valahogyan
ilidn, (aKa, -oe) nm. milyen

ilao, (aBB) szlen i. illik, kezdett

)hia, n. gödör, odú
ilpi), n. tavasz

,/IpMapoKi», h. vásár

ficTpa6i», h. ölyv, kánya
Hchhh, mn. világos

IIcíhb, h. krisfa
ilciHéBHH, (aciHLOBufi) mn. kris-

fából való

Hth, (lásd. aao, aBi.) i. kezdeni

llfiite, s. tojás

lí'iM'feHb (aaMeHb), h. árpa

ABC-és könyv, asóyaa, n.

Ablak, OKHO, s. BbiBopi) h.

Abroncs, opya-b, h.

Addig, hat. AOTH, (aoth)

Adni, i. A^TH, (AaMi», A^nib, aíictl)

Adó, nopitia, a^-hb, noAaTb n.

Adott, mn. a^hhkh
Ajándékozni, í. A^poBaTH (Aapyro)

Ajánlani, i. coB^TOBaTH (coirhTyio)

Ajánlottan, hat, peKOMCiiAOBaiiiio

Ajtó, A®6P«? (ABepefl) tb.

Agyagos, mn. raHHHCTufi

Akarni, i. xorkTp (xoay, xoacmb)

Aki, amely, ami, nm. kto, K0Tpi.n1,

Akkor, hat. TOi’Aa

Alap, ‘ByHAaMeHTB, h.

Alatt, élj. iK>A^ (eszkh.)

Aláirni, i. liÖAUHcaTH (-narny)

Alma, aóaoKO, s.

Alul, hat. A^->-'iy

Aludni, i. cnaTa (cnaro, cnaiiii.)

Amerikai, mn. aMepaKaHCKifi

Amott, hat. ouAe, reHLAC

Anna, tn. Anna
András, tn. Ahapüí (AiiApefi)

Anya, MaTH, (MaTcpa) n.

Arany, 30.zioto, s.

Aranyozott, mn. no30.ziOMCin.iri

Aratni, i. maTH (atny, iKiieiub)

Arc, .ziHite, s.^

Asszony, atena (aíoiia) n.

Asztag, CTor^, h.

Asztal, CTO.i'b, h.

Asztalos, f. CT04apb, h.

Atya, f. 0Teu,b, h. (otum) hbhbo,

HaHBKO
Az, nm. TOTT), Ta (totíi), to (toto)

Azért, hat. npoTO, aaTO

Ádám, tn. A/i,aM^

Ágy, f. iiocT'fe.zib (nocTCjiM)

Ájtatosan, hat. iioóojkiio

Állam, Aepatana, n.

Állami, i. CTOilTH (CTOH), CTOIinib)

Állani valamibl, i. coctobth (wóiy

Moro)

Állat, CKOT^b, 3B'Iipb h. (vad)

Áldott, mn. .ziaroc.ziOBeínii.iH

Állomás, CTauitiu (cTaifiji) n.

Állomásfnök, HaMa./ii.iniia. CTamfiii

Álom, COHTE. h. (cna)

Ár^(érték), ívluia n.

Ártani, i. bikoahth

Árulni, i. npo/tanaTH

Árva, cnpOTa, n.

Át, élj. Mepea-B (tárgy.)

Átadni, i. iiepeAaTH

Átírni, i. iiepeiiHcaTii (-iiiiiiiy)

Átnézni, i. iiepeii03npaTn

Átolvasni, i. iiepeMHTaTH
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Átmenni, i. nepeflTH (uepen/i,y)

Ba, -be, élj. bi., bo, y (tárgy)

Bab, oó'B, h. naco^a n.

Baj, 6ÍAa, n.

Balra, hat. na a^bo
Bán, -ben, élj. b^l, bo, y (eredeth.)

Bazil, tn. BacH.iB

Bádog, óa^or^b, h.

Bántani, (venni) i. pymaxn
Bárány, 6apaní>, h.

Bátya, paTt, h.

Beadni, i. saB^aTH

Beállani, i. nacTaTH (-CTany)

Becsinálni, i. BanpaBHTH (-npaBAio)

Becsület, necTL, h.

Becsületes, mn. necTHHn
Befagyni, i. BaMepsnyra

Befogni, (lovat)’ i. Banpnnn (-npjiry,

-npímeniL)

Bejönni, i. sanTH (sanAy), BOfmi

(BOn^y), BXOAHTH (BXOHty)

Beiratkozni, i. BanncaTHcn (-nnmy)

Beharangozni, i. BasBonnTH

Beigazolni, i. AOCBÍ^/i,nHTH

Beszéd, ee-k^a, n. roBopí», h.

Beszélni, i. roBopnTH

Beszélgetni, i. óec'feAOBaTn

Beteg, mn. XBopHÜ
Betegség, XBopoTa, n.

Bevenni, i. bbath (BOBLMy)

Bevezetni, i. saBecTH (BCAy)

Bezárni, i. sanepTH (sanpy)

Bécs, tn. B-feAGHB (BkAn^O, Bluia

Bélyeg, niTeMne.aL, niTeMü.iHK'L, h.

Birni, i. Mara, hmíth
Birodalom, A^psKaBa, n.

Biró, ÓHpoBi), h.

Biróság, cyATj, h.

Bizony, hat. it'fe.ae

Bodnár, öOAHapL, h.

Ból, -bi, élj. H3i> (birt.)

Bolond, f. AypaK'B, h. mn. AypüHH
Bolt, coeuB, ÓOBT-L, h. .laBKa, n.

Bor, BHHO, s.

Borjú, Te.ia (Te.iiira) s.

Borjusült, Tc.aaTHHa, n.

Borotva, épwTBa, n.

Borotválkozni, i. öpHTBaTMCji

Botorkálni, i. ó.ayAiira (6.aymy, 6.ay-

Ahihl)

Bojt, nocT^, h.

Bjtölni, i. iiocTHTH (uom,y)

Bgni, i. pcBaTH (pcBy, pcBeiub)

Br, Koaja, n.

Brmellény, KOMtyxi>, h.

Bven, hat. öoraxo, o6h.iluo

Budapest, tn. ByAaueiiiTi,

Bújni, i. npaTaTHCB (upa^y)

Burgonya, KpyMn.i'fe, óaiiAypKH tb.

Búza, nmeHHi],a n.
,

Bükkfa, yKií h.

Ceruza, rtepysa n. ’

i

Cédula, u,HAO.aa n.
j

Cím, aApeccB h. aApecca n. •

Cip, TonaiiKH tb.

Cukor, ityKopií (ityapa) h.

Csak, hat. .imoil,

Csakugyan, hat.

Család, ^aMH.ziia, n. ceMeiicTBO s. !

Csalni, Ha.iOBara, oMaiiOBa’i’M, oO-

ManyTH
i

Csata, ÖHTBa n.
|

Csendr, JKaHAapi. h.
‘

Csikó, .lOffla (.lomara) s.
;

Csillag, 3BÍ3Aa (ASB-fcBAa) n.
|

Csinálni, i. bhhhth, yraHHra, po-

HTH, 3pOHra (po6 .1K), pOÖHÜlI,) !

Csirke, Kypa (Kypara) s.
'

Csizma, BOOTH tb.

Csúf néven hivni, i. npo3UBaTW
;

Darázs, oca n.

Dereje, üMpora tb.

Dél, no.ayAHe (-ahb) s.

Déli, mn. lOJKHHn
'

Dicsérni, i. XBa.íHra (xBa.aHDib)

Dicsség, c.aaBa n.

Dinye, ahhb n. I

Disznó, CBHiiB n.
j

Divány, AHBaHi> h.
;

Dobálni, i. MeTara (Meuy, MCBeiiib)
:

Dohány, AorairL h.
j

Dolgozni, i. poÓMTH (po0.dR), poOwiiii))
j

Dolog, A'íi'^o s.
!

Domb, ropö^L, ropCoKi,

1
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Drága, mn. AOporin

Duna, tn.

Ebéd, oöiiA't h.

Ebédelni, i. o6t/i,aTH

Ebédl, cTO^OBa (KOMnaTa) n.

Ecet, on,eT^ (on,Ta) h.

Egész, mn.
Egészen, h. cobc'J^mi> (hsobc'J^mi.),

Egészséges, mn. B^opoBun

Egy, sz. eAeHi.,eAiia, e^HO v. oabiit.,

OAHa, OAHO
Egyenes, mn. iipocTUH

Egyenesen, hat. iipocTO

Egyik-másik, e^HHi.-/i,pyrÍH

Egyszer, hat. pasi

Egyszerre, hat. napaa^

Eladni, i. npo^axH
Elaludni, i. 3aracHyTH (tz), sa-

cnaTH

Elbeszélés, hob^ctl n.

Elbeszélni, i. posobícth
Eldobni, i. BepeBH (Bepry, BepmeniB)

Elektromos, mn. a.ieKTpH’íHHH.

Elesni, i. ynacTH (na/i,y)

Elég, hat. /i,ocTa

Elfelejteni, i. saÓHTH (sayAy)
Elfogni, i. ímhth Ímhuib)

Elhivni, i. npnsBaTH, upHOHKaTu
Elhozni, i, npunecTH (múlt : -Hecí»,

-.aa, -.ao)

Elkérezkedni, OTupocHTHca
Ellen, élj. npOTHBi> (birt. e.)

Pdlenség, Bopori>, (HenpiaTe.aB)

Ellopni, i. yKpacTH (-icpa^y)

Elmenni, i. uohth, (uohaY, uouiobIí)

Elmúlni, i. MunyTH
Elolvadni, i pobtouhthcíi

Elolvasni, i. npOBUTaTH
Elirni, npeAiíMcaTM (-uuiiiy)

Ell, élj. OTi> (birt. e.)

Eltt, élj. uepeA'B, npeA'B (eszk. hat.)

Els, sz. iiepBufi

Elütni, i. ötCmth

Elvágni, i. oTp'íi^a'i’M

Elveszni, i. iipoiiac'i’H (-iiaAy)

Elvetni, i. iioc'I’.jitm

Elvinni, i. uoucctu

Ember, ue.aoB^Ki>, (’io.aOBtKi>)

Emberek, .aiOAU (.aroAen) tb.

Emelet, nöBepK-L, h. KOUAurHau,ia n.

Engedelmeskedni, noBUHOBaTiica

Enni, i. icTH, (ími,, 'kmi.)

Enyém, nm. moh, moh, Moe -

’

Erd, .a-feci., h. xam.a, n.

Er, CH.aa n.

Esni, i. nacTU (pa^y, uaAeiuL)

Esküdt, npHCHHCHHK^ h.

Es, ao3KAI> h-

Eszik, szlen i. aojkaht-b

Este, Beuepi, h.

Este, hat. BenepoMi,, BCMopi.

Esteledik, i. Benepie

Esti, mn. BenepniH

Eszköz, cpeACTBO s.

Európa, Eapona n.

Ez, nm. cen, cia, de; cecb, ceca,

cece

Ezred, no.aK'B h.

Ezredes, no.aKOBHHKi> h.

Ébren, hat. óOApo
Édes, mn. co.aoAKÍH

Égetni, i. na.aHTH

Égerfa, BO.aLxa n.

Égni, i. rop^TH

Ejfél, no.aHOHB (hobhoml) n.

Éjszaka, homl n.

Élénk, mn. 03KHB.aeHr.in

Élet, 3KHB0T1., h.

Én, nm. h

Ének, i(dal) cni^BanKa, ii'I.chji n.

Építeni, i. óyAOBaTH, (óyAyío)

Épített, (kbl) mn. MypoBJiHi.in

Éppen, hat. tomho

Épület, yAHHOKt h.

Ér, (valamit) i. KOiirrye, ctoh'I'i,

Érc, MeTa.aTj h.

Érkezni, i. iipnóuTH (iipHoyAV)

Ért, élj. 3a (tárgy, e.)

P>telem, ész, poayMi., h.

Érteni, i. po3yM']>TM

Értesülni, i.

Es, ksz. H

ICszak, e'í’.nep'i.

Esz, poiiyM'j. li.

Étlap, Kapra
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Étvágy, aneTHTi», bkjci. h.

Év, poKí», roA'L h.

Éves, mn. pohhhh

Fa, A^peBO s.

Fal, CT^J^Ha n.

Falú, cejo s.

Falusi, (ember) cejaimin. h.

Fa templom, AepeBBHa pepKOBL

Fáj, i. o^HTi. (Mene)

Fáradni, i. Tpy^HTHca (TpyjKycii)

Fecske, ^acTOBiía n.

Fedni, i. noKpLiTH

Fegyver, f. pyatie (pyjKLc), nyniKa

Fehér, mn 6í^hh, i^enLKifi (fe-

héres)

Fej, ro^OBa n.

Fejni, i. aohth
Fejldni, i. p03bhtmcji, po3BMBaTucii

Fekete, mn. HepHLifi (Bopiiufj)

F'eküdni, i. .leJEaTH

Felett, élj. Ha^i. (eszk. h.)

Felé, élj. hai>, kb, ko (tulaj d. e.)

Felébredni, i. iipoóyAHTHCB (-yajy)

Felépíteni, i. syAOBaTH
Felfrissíteni, i. ocbíjkhth

Felírni, i. nanncaTH

Felkelni, i. BCTara (BCTany)

Felkölteni, i. 36y/i,HTH (;sC)ymy)

Felnyitni, i. posTBopara

Felolvasás, .aeKpia n.

Felskabát, BHniHaKo:> h.

Felszállani, emelkedni uoahhthcb

Feltámadni, i. BOCKpeciiyTH (bo-

CKpecHy)

Felváltani, i. posM-kmiTH

Felverni, i. dphhth (-6lio)

Fenyfa, cnepeKa n.

Fél, sz. noAiy (noBi*), (uo.a.aHTpa fél-

liter)

Félni, i. OBTHca
Fény, CB-kMO s., 6.iecKT> h.

Fényl, mn. 6.iecTaBÍii

Fiatal, mn. mo.ioahh

Fiaker, «i>iaKepT5 h.

Fillér, ‘i>H.zi.aHpT, h.

Filléres, mn. <i*H.i.aHpoBiJii

Fiú, cmiT>, x.iOiieij,i> h.

Fiúcska, xAOUBHKi. h.

Fivér, ópaT^ h.

Fizetés, n.aaTHB, n./iaij,a n.

Fizetni, i. n.ziaTHTH (uAmj)
Fog, h.

Foglalkozni, i. aaHHMaTHCB
Folyó, pina n.

Fonott, mn. n.aeTeiiLiii

Fordulni, i. o6epnyTHCJi

Forgatni, i. oepTaTM
Forogni, i. Bep'rkTMca (Bepayca)

Föld, 36M.ZIB n.

Földmves, 3eM.aeA't^eii,L

Földszint, napTepi, h. AO.iaiia n.

Fösvény, mn. CEynun
Fváros, CTO.ziHi],B n.

Fzni, i. BapHTH (Bapío, BapamL)
Francia, $paHU.y3CKÍH

Friss, mn. CB^kmiH

Futni, i. öíiraTM, 'kaca'j’M, öiinn

(6^ry, ó'ksEHmt)

F, TpaBa n.

Függni, i. BHCiiTM

Fül, yxo s.

Frész, BH.aa n.

Fürödni, i. EyuaTHca

Füst, h.

Fteni, i. TOBHTH (tomio)

Gabona, jehto s.

Galamb, ro.ay6i> h.

Gazda, ra3Aa, (rocaoAapii, B.iacTii-

T6.ZIL) h.

Gazdag, mn. óoraTHri

Gazdaság, rasAOBCTBO, rociiOAap-

CTBO s.

Gazdasszony, rasAUUJi n.

Gazdálkodás, raaAOBCTBO s.

Gazdálkodni, i. ra3A0BaTii

Gergely, tn. rpni],b

Gép, ManiHHa n.

Gondolni, i. AY^aTH, noAyMaTii

Gondozni, i. A03HpTW, üxoahtm
Grófi, mn. rpaí>CEÍn

Gyakran, hat. BacTO

Gyalogos, HH<i>aHTepHCTí>

Gyalogság, irkxoTa n.

Gyapjú, BO./iíia (BOBiia) n.

Gyenge, mn. CAaóuii
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Gyermek, A^THna n.

Gyertyatartó, HOACBt'iUMK^L h.

Gyomor, JKO^y^OKi* h.

Gyors, mn. CKopHÖ, uocutmiiuri

Gyorsan, hat. CKopo

Gyönyör, mn. upeKpaciiLiii

Gyzni, i. do61’.ahtm

Gyüfa, f; 3aua.^Ka, n. clipiía^ii, h.

Gyülekezet, rpoMa/i,a n.

Gyümölcsfa, u.zio,a,OBoe AepcBO s.

Gyümölcsös, ca/i,^b h.

Ha, ksz. ec^H, Ke^B

Hadd, isz. Hafi

Hajdan, hat. 6eBa.io

Hajlam, HaooHHOCTi, n.

Hajtani, i. rHai’H (jKeiiy)

Hal, pHa n.

Hallani, i. nyra

Hallgatni, i. CAjx'd'm

Hamarább, hat. CKOpme
Hanem, ksz. no, slac

Hangosan, hat. ro.aocHO

Harang, a^boh^, 3böhi3 h.

Harangozó, 3B0HapL (u,epKOBiiHKij)

Harangozni, i. sbohhth

Haragos, mn. cep,zi,iiTLiH

Harcolni, i. BoéBaTH (boioio)

Harmat, poca n.

Has, ^epcBO s.

Hasznos, mn. xoceHHMfi, no.ae3Hiiifi

Haszon, xocen^ h.

Hasznosan, hat. xocchho

Hat, sz. ni-kcTL (oiecTL)
^

-hat, -hét (tehetni) mobh (íviory, mo-

JKeiUB)

Határ, xoTapL h.

Havas, no.aoiiHiia n.

Haza, hat. /\,0M(ni

Haza, OTGHecTBO, s. po/i,Hiia n.

Háború, BOfiiia n.

Hálószoba, ciia.djui n.

Hány, nm. kCmbko

Három, sz. Tpii (hárman, rpon)

Hársfa, ./inua n.

Hátralék, pemTínii}i n.

Ház, xMJKa n.

Hát, hat. Ta

Hegy, i'opa n.

Hegyvidék, BcpxoBMiia n.
'

'

Hely, mí^cto s.

Helyett, élj. mícto (birt. e.)

Hercegovinái, mn. repiteroBHHCKifi

Hét, TiiaíAeuL, h. cgamhh,}:, n.

Hét, sz. ciMb (heten, ccMepo)

Hibás, mn. BHHHun
Hideg, mn. CTy,a,eHbin

Hideglelés, TpacyuKa n.

Hinni, i. B-kpoBaTií
,

Hires, mn, c.iaBHuri

Hiszen, hat. Ta/i.b ,

Hivatal^ TOHOBCTBO s.

Hivni, i. 3BaTH (soBy)

Hó, CHÍferi> h.

Hog3^, hogyan, hat. bki>

Hold, AjRd n.

Hol? i’Ae?

Holnap, hat. 3aBTpa

Hordani, i. hochth (noniy, hochiul)

]{03HTH (szekérén)

Hordár, nocií.o;iiKB h.

Hordó, öo’iKa n.

Hónap, M'kcaitb'h.

Hosszú, mn. AO.^rÍH (AOBi'in)

Hosszabbodni, i. iipoAO.aJKaTHCta

-hoz, -hez, höz, ei>, ko, (tü-

lajd. es.)

Hozni, i. HGCTH, npHHGGTH

Hová? EyAa? /

Hús, MBCO S.

Husvét, BG.aHEAeiii> h.

Húsz, sz.

Ide, hat. cioAa

Idevezetni, i. iipMJ5GCTM (BGAy)

Idegen, mn. 'lyjuifi

Ideje, hat. ^aci,

Idejében, hat. bt. bpgmb, bo cboTi

'lact

Id, BpGMB (BpeMGlIM)

Ids, mn. CTapuíi

-ig, élj. AO (birt.)

Igazolni, hat. BNEaiBiTnoi (lauEy)

Igazság, iipar.Aíi n.

Így, hat. CME'i.

Igyekezni, i.3.Miu';riTic)i,ycii.'ioiumu’a

Illatos, mn. AymncTi.in

Ima, imádság, wo.iHTBa. n. ' •
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íme, hat. a^Ae
Indulni, i. pyrimTHCa, otxoamtm
Ing, copo^Ka, Komy^a n.

Inni, i. HMTii (iiLEO, nLemt)

Ipar, peMCMO s.

írás, UHCbMo s.

írni, i. DHcaTM (uiiiay, nHnieniL)

is, Ksz. H, Tan

Iskola, niKO.ía n.

Iskolai, mn. mKu^bHuii

Ismét, hat. ouaTi»

Isten, tn. Böri>h.

Istentisztelet, 6oroc.^ysíeiii.e s.

Istentelen, mn. caóoíKHun
Istálló, CTanna n.

István, tn. CTe^aH^
Itt, hat. Tyn, TyTi.

Ital, Hanoii h.

Itatni, i. noHTH
Iván, tn. IlBaHi>

Január, auyapb, nnyapin h.

János, tn, ílBaHi,

Járda, TpoTyapi. h.

Járni, i. xoAHTH (xo(A)Hty, xoAnnib)

Járulni, i. upHXOAHTii

Játszani, i. óaBHTuca (6aB.iioca,

öaBHUibcn)

Jegyz, HOBTaponrb h.

Jég, h.

Jelen van, jelen lev, mn. upH-

TOMHHH
Jer, gyere, non !

Jobb, kf. .atnuiin, .lyuuiin

Jobbra, hat. nanpaBO

Jó, mn. Aoópun (kf. .atiiiiiiri v.

^lyninin)

Jól, hat. A^ópi, AOÖpo
Jóllakásig, hat. Aöcui’a

Jönni, i. npinTH (iipinAy)

Jövre, hat. iiapK'b

Juh, f. OBU,H

Juhocska, f. arHH, bthjitko

Kalács, Ko.aani> h.

Kalapács, K.aeiíam> h.

Kanál, .aoaiKa n.

Kapni, nyerni, i. AOd’aTH (AOCTaiiy)

Kard, ca6.iJi n.

Kassa, tn. KoniHit^, tb.

Kasza, Koca n.

Kaszálni, i. KOCHTH(KOUiy, Kocnnib)

Kaszárnya, Kacapna n.

Katona, BoaKi>, Bonn’b h.

Katonai laktanya, Kacapiia n.

Katonaság, bobcko s.

Kályha, Kaabra, neab n. Heii,T», h.

Káplár, Kanaapi. h.

Káposzta, KanycTa n.

Kár, niKOAa n.

Kárpátalji, mn. noAKapiiaTCKiu

Kárpátok, tn. KapnaTu
Kása, Kama n.

Kávé, Kasa n.

Kávéház, KaBapaa n.

Kecske, Koaa n.

Kedves, mn. MHaHii

Kegyes, mn. aacKaBHÖ

Kell, szlen i. Tpea
Kelet, BOCTOKi> h.

Kellemes mn. npiaTHHH

Kenyér, h.

Kenyér keres mn. BapöKOBEH
Keresni, i. raaAaTH
Kereszt, KpecTi» h.

Kert, BaropoAa, Kepxa, h.

Kett, sz. A®a, AB'k

Kevés, sz. Maao

Kevéssé, hat. naao, noMuay

Kezdeni, i. BaHHHaTU, craTH (cTauy)

Kémény^sepr, f. KOMHHapb h.

Kép, o6pa3i» h.

Kérdés, Bonpoci. h.

Kérés, npocba n.

Kérni, i. npocHTH (iipuiiiy)

Kés, HÓJK'b h.

Késn, hat. hbaho
Kész, mn. roTOBUÍi

Készen, hat. totobo

Készíteni, i. npaBHTH, (npaB.aio,

npaBHinb)

Kéz, pyKa n.

Kéve, CHoni. h.

Ki? nm. KTO?

Kiadni, i. BWAaTH
Kialudni, i. saracnyTH

Kibérelni, i. BHapeHAOBaTii

Kicsi, mn. MaaeHbKin (Ma.iufi)
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Kié, nm. ^efi, aie

Kilo (gramm) kh^o s.

Kiereszteni, i. BunycTHTH (-iiyiuy,

-nycTHniL)

Kifizetni, i. BHiiaaTHTH (-ujaay)

Kiinni, i, bhbmth (-uleo)

Kiírni, i. BEJnHcaTH (-nHiuy)

Kimenni, i. bhiIth (BHH/i,y)

Kimondani, i. BHuoBteH, bmuobíí-

^aTH

Kinevetni, i. BHCM'toa, BHCMiBaTH
Kinevezni, i. BHHMenoBaTH
Kinozni, i. MyaHTH
Kinöveszteni, i, BHpocTaTii

Kinyitni, i. otbophth

Kiölni, i. HCTpeÓHTH
Kipusztulni, i. H3rHiiyTH

Kirakni, (utcát) i. yKaacTH (KaaAy)

Király, Kopo.iL, ii;apL h.

Királyfi, itapeBHai, h.

Kis, kicsi, mn. Maanfi, MaacHLKÜI
(kf. MeHLniin)

Kiseperni, i. BHMecTH (-MCTy)

Kisorosz, mn. pycLKifi, pycmri,

Kiszállani, i. BHci&AaTH

Kitisztítani, i. bhbhcthth (-BMUi,y,

-aHCTHEIL)

Kitn, mn, OMüanan
Kivándorolni, i. BHce.aHTHca, 9mh-

rpoBaTH

Kivándorlás, BUceuenLe, BMHrpa-
u,ia n.

Kívánni, i. JKeaai’H

Kivirítani, i. BiJU,B'kcTM

Koma, icyMT> h.

Konduktor, KOHAyKTop'L h.

Konyha, Kyxiui n.

Korcsma, KOpBMa n.

Korcsmáros, KOpUMapb h.

Korona, Kopoua n.

Kovács, K0Bam>, icoBa./iL h.

Kórház, 6oai,iiHii,H n.

K, KaM'tHb h.

Köhögés, Kanie./ii. h.

Köhögni, i. KanMH'rw

Könyv, KHwra, KiiMJKKa n.

Könyvkereskedés, iuiMi’a])M;i p.

Könyvtár, ÓHéaioTcita n.

Könny, mn. acrKiü

Krisfa, acini, h.

Körülnézni, i. nooaepaTuca
Körülvenni, i. OKpyjKaTH

Köszönni, i. A^KOBaTH, K./iaiiHTHCii

Ktemplom, KaM^Hmi ncpKoBL

Kötni, i. BaaaTH (Baaty)

Közel, hat. 6an3b, 6.ih3LK0

Közeledni, i. upH6.iHHcaTHca

Középrész, cepeAHua n.

Köznép, npom,aBan. upocTun HapoAi*

Község, ce.ao s.

Községé, mn. C'k.acKÍn

Köves, mn. KaMeHHCTufi

Kugli, Kpyro.aHa n.

Kulcs, K.iBoa'b h.

Kupé, (vasúti) Kyne s.

Kupola, njnoATy h.

Kutya, nec^ (nca) h.

Küldeni, i. Mara, noMara (-m.aio)

Külön, hat. OKpeMe

Különféle, mn. po3anaHun

Lakni, i. HBaTH
Lakó, JKHTeaL, 6HBaTe.ib h.

Láb, Hora n.

Lámpa, aasma n.

Látni, i. BHA^TH (BMJKy, laiAMmb)

Láz, ropaaKa n.

Learatni, i. cacara (-auiy)

Leégni, i. cropira, norop'LTii

Lefoglalni, i. saceKBecTpoBara

Legelni, i. nacra (iiacy, iiaccuib)

Legeltetni, i. iioiiacoua'ra

Legel, Toaoica, nama n., uac.(), iia-

COBHCKO s.

Legels, sz. iiepmin

Legközelebbi, mn. uan6an3iiiiíi

Legtovább, hat. HafiAa-^i’inc

Lelki, mn. AyxoBUHu
J.emérni, i. OTM^paTii

Lenni, i. ómra, jel: ccmb, múlt;

ÖMBi,, jöv: CyAy
Leülni, i. c-kAaTM, cIícth (caAy)

Leveg, B03AyxT. h.

Leves, rio.iWBKa n.

Levél, aHCTT», h. hmci.aio, s.

Lcvélhordó, ./mcTOHOiirs h.

ixvelezlap, iicpciíMCiia itapTa, ot

KplJTOe UUCl.MO
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Légy, Myxa n.

Liba, rycKa, rycB n.

Liter, ^HTepT. h.

Liszt, MyKa n.

Ló, KOHb h.

Lopott, mn. Kpa^eHun
Lovaskatona, KaBa^epHCTTb h.

Lovasság, KOiiHiina n.

Lni, i. CTp'LlilTH, CTp'feaaTH

Ma, hat. AuecL
Mag, cfena (címchh) s.

Maga, nm; caMi>

Magas, mn. bhcokíö (kf. Bticmifj)

Magasan, hat. bwcoko

Magyar, mn. Míi/tapcKÍfi, yrop-

cidfl

Magyarország, YropmHHa n.

Majdnem, hat. MaiijKe

Malac, nopoca (iiopocaTu) s.

Malom, h.

Maradni, i. ocTaTöca, .laniHTHca

Marha, Mapra, MapmHHa n.

Már, hat. yate

Más, nm. APyrin
Másé, (idegen) mn. Byjuin

Másfél, sz. n.a^pyra (nÖB^pyra)

Második, sz. Apyrin, btophíí

Mászni, i. .iLsth (A'ím)

Máskor, hat. APyrinpasi*

Medve, h.

Megakadni (találni) i. Tpaii>MTH

(Tpa‘l'./1E0)

Megállani, i. CTaTH (crany)

Megcsinálni, i. spoHTH (po^.aK)),

y^HHHTH
Megdicsérni, i. noxBa.aHTH

IMegérkezni, i. npmTH (npiil/ty),

npHRTH
Megfogni, i. ímmth, (1^m.ik))

Meggyengülni, i. ycjaHyTu
Meghalni, i. yMepTH (yivipy)

Meghallgatni, i. iioc.iyxaTM

Meghúzni, i. noTíiruyTH -

Megijedni, i. iianyAHTHca (-uyiKy)

Megirni, i. iianncaTH (-nHuiy)

Megjelenni, i. uobbmthcb (bbjiío)

Meglátni, i. yBii^'^TH (-BHmy, -bh-

/i,uuil)

Meglátogatni, i. Ham,BBHTH (na-

ID,BB.dK))

Megmenteni, i. cnacTH (cnacy)

Megmérni, i. noMipaTH
Megmondani, i. noBt.cTii (-b'Íí.mi.)

Megmosni, i. yMUTH
Megmozdulni, i. ABHrHYTHca
Megmvelni, i. opouaTii
Megnni, i. BupocTii

Megnyirni, i. nocTpuBii (cTpumy)

Megnyitni, i. ótbo})hth

Megpuhítani, i. noMarquTU
Megrázni, i. noTpacTH

Megtalálni, i. HaÖTM (nafi/ty)

Megtanítani, i. nay^HTH

Megtámadni, i. nanacTH (-na^y)

Megzsibbadni, i. saTepnayTH

Megye, K0MHTaTi>, h. CTO.ziiii],a n.

Meleg, mn. Ten.iHH

Mell, rpyAH, (rpyACii) tb.

Mellék, mn. ohhhb, iioóühhhh

Mellett, élj. KO.ao (birt.)npH (eszkh.)

Mely, melyik, nm. KOjpan, aTO

(mTo)

Menni, i. hath (hat, hdiobi,)

Mennyei, mn. neccuLiií

Mennyi, nm. ko.ilko

M erni, (merészelni) i. cmííth (cM'feio)

Mert, ksz. 6o, h6o

Mese, KasKa n.

Messze, hat.

Mez, no./ie (iio.zia) s.

Még, hat. eni,e, ’iuh

Méh, nae.aa n.

Mély, mn. r.ay6oKÍH (kf. r.ay6núfi)

Mészáros, pÍ3HHKi>, Macaponi'B h.

Mi? nm. aTO (niTO,

Miénk, nm. HaiuT>

Miért, hat. upoaro (upoiuTO), aaaTO

(sauiTo)

Miféle ? nm. bitó 3a

Mikor, ksz. koáu

Milyen, nm. bkíh

M indakett, sz. o6a, o6k

Mindegyik, nm. KajKAufi

Minden, nm. bccb, bcíi, Bce,

biuhtkíh

Mindenféle, nm. bcbkíiI, Biiie.aiaKirí

Mindenütt, hat. BcarA^
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Mindig, hat. Bce, BcerAa

Mindjárt, hat. Aopaaii, cefiBac'B

Mindörökké, hat, iiaBticH

Mintha, hat. bköh
M in?, nm. bkííí^

Alióta, ksz. ÖTKo.aH

Mondani, i. KaaaTii (icaaiy, KajKeniL.)

Most, hat. Tenept

Mód, cnocoÓB h.

Munka, poóoTa n.

Alunkaszoba, poóoTJia icoMiiaTa n.

Munkácsi, mn. iviyKaBéBCKin

Munkás, f. poOÖTmiKi,, h.

Mutatni, i. yKasaTii (ykaaíy)

Mutogatni, i. yicaaoBa'j’n (yKaayBo)

Nacsak, isz. atiy

Nadrág, iiaAparw, xo.aoniirí’., tb.

Nagy, mn. Be^mKin (kf. Gojubniiii)

Nagyatya, a'M'b, A'^AO h.

Nagyanya, 6a6a n.

Nagybátya, yíiKO (anyai) CTpufiKO

(apai) h.

Nagynéni, Téma, TBÖTKa n.

Nagyon, hat. /ty^e

Nap, (égitest) co..iiiii,e-

Nap, Aeiii., h. A«a
Naponkint, hat. bto (bitó) aiib,

KaacAoro eateAifeiíno

-nál, -nél, élj. y (bírt.)

Ne, hat. ne

Nedves, mn. B0.4Xidri (BOnxidn),

MOKpi.Ul

Nehéz, (nehezen) hat. tjukko

Negyed, negyedrész, f. aeTBep-
TTiua, neTBcpTa míicti. n.

Nem, hat. iie, iiíítt.

Nevelés, BOciiHTaiihe, BuxoBaHLe s.

Nevelni, i. BOcnnTonaTii

Néhol, hat. AaiW-
Négy, sz. BÖTypii, MOTupii (négyen

nexBepo)

Némely, nm. AaKOTi)i.iri

Német, mn. HtoTcuKin

Népies, mn. iia])OAni.iri

Név, HMB, (llMCHu) S.

Nézni, i. CMOTpiiTM
,
n03Hpai’ii, .iplmi

Nincs, szlen i. ne Ma (ne Marii)N (feleség) aieiia (.Híoiia), cyiipyra

Nni, i. pocTH, (pocTy, pocrenit)

Ntestvér, cerrpa n.

Nyak, mea n.

Nyáj, CTBAO s.

Nyár, .aí'.TO s.

Nyelv, B3L1KT. h.

Nyelvtan, rpaMaTHKa n.

Nyereg, ctA^o s.

Nyerni, i. AÖCTaTu (AocTaiiy)

Nyilalni, i. 3aKO.ziOTH

Nyitni, i. OTBOpBTH, OTBOpilTH

Nyomorult, mn. Mtepiiufi

Nyugodt, mn. cnoKOHajHi

Nyugodtan, hat. cnoKoriiio

Nyúl, 3aiiii,íi h.

Nyúzni, i. A^pTH, APaTH

Oda, hat. TyAa
Okoízni, i. iipnniiiiiiTn

Okosan, hat. MyA|>o

Olasz, mn. 'ia.4ÍaHCKÍii

Olcsón, hat. A^nieBO, Tyne (TyHto)

Oldal, 6ÖKT. h.

Olvasókör, HHTaAbHii n.

Olvasni, i. BHTaTH

Olyan, nm. TaKÍfi

-on, -en, -ön, élj. na (eredetin)

Orosz, mn. pyccidn

Országút, rpaACKa n.

Osztály, K.aaccT), ota'Iut. h.

Ott, hat. TaMT.

Otthon, hat. AOMa
Orvos, AOK'í'opT., Ji'fiKapL h.

Orvosság, A'hK'h ii.

0
,

isz. oii

Ól, x.i'kBT. h.

Óra, (id) roAima, n. nacT., h.

Óra, (idmutató) roAinnca, n. aa-

COBHHKT> h.

Óta, élj. OTT. (birt.)

Ökör, B(UT. h.

Öltözni, i. oöji'í'.Ka'niCM

Ömleni, i .4.3iiTnca (uumioi)
Ömlen*, folyni, i. Teuii (reirv'

Önállóan, hat. caMOCToilHO

Önteni, i. .t.iaTn (.n.;mi)



Öröm, pa^ocTB n.

Öreg, mn. CTapHH
Örvendezni, i. pa/i,OBaTHca (pa^y-

loca)

Összebeszélni, i. croBopRTHCB

Összefutni, i. c'irflyTuca

Összejövetel, copaHLe s.

Összes, nm. BecL, bcb, Bce

Öt, sz. naTB (öten, naTepo)

Özvegy, B/i,OBa, BAOBHn,a n.

Ö, nm. OHi., OHa, oho

rizni, i. AOHHpaTii, cokothth (co-

KOBy)

rizkedni, i. cokoththcb

z, cepna n.

Pad, (padlás) nÖAi* h.

Pad, (iskolai) .aaBKa, jaBHua, öaHKa,

n. .aOBrym'B h.

Padló, naAHMeHTT., h. nÖA^^ora, n.

Palota, na.aaTa n.

Papir, nanept (nan-kpL) h.

Paradicsom, pafi h.

Parancsolni, i. po3Ka.30BaTH, poacKa-

3aTH (po3CKa3Ky)

Part, óeperi. h.

Patak, noTOKi* h.

Patkó, BOAKOBa n.

Paszuly, naco.aB n.

Pálinka, na.üenKa, rop'feAKa n.

Pásztor, nacTyxT., nacTupi. h.

Pecsenye, neBeimHa n.

Pedig, ksz. ace, a

Per, npaBO i.

Perelni, i. npaBOTHTH (npasoBy)

Peron, nepoirt h.

Perc, MHHyTa n.

Pék, líeKapB h.

Pénz, vppmB, rpoiuH (rponieil) tb.

Péter, tn. IleTpo

Piac, puuOKB, imuji h.

Pióca, niiiBHii,n n.

Pince, rJHBHHH,a n.

Pipa, BHoa n.

Piros, mn. HepBeHLifi
.

,

Posta, iiouiTa (uoHTa) n.

í^ostás, nonrrapi. h.

Por, iiopox'B h. .0 .
'

>

Posztó, cyKHO s.

Püspöki, mn. enHCKoncKifi

R, ra, re, élj. na (tárgy, e.) ao (birt.)

Ravaszság, XHTpocTL h.

Rágni, i. rpti3TH (rpuay)

Rákiáltani, i. aaiípn^aTH, 3aroÖKaTH

Rákóczi, tn. PaKOBn,iíi

Rászorítani, i. npHTHCHyTH
Reggel, pano s.

Reggel, hat. paiio

Rend, nopjJAOK^, paAT. h.

Rendesen, hat. nopaAOBHO
Rendelni, i. BaicasaTH (-aaaíy)

Repülni, i. .aiiTaTH, .^erkTH

Rest, mn. .i'kHHBPjn

Restelkedni, i. jiinoBaTHCii

Régi, mn. CTapufi, Aannufi

Régen, hat. a^bho
Régóta, hat. OTAaBHa, ’3T.Aí^RHa

Rész, nacTL n.

Részecske, BacTnu,B tn.

Részeges, nÍBKT», iibhhii,íi h.

Részére, élj. A-^a (birt.)

Rét, .ayr^ h.

Ritka, mn. p'kAKiít

Ritkán, hat. p-kA^o

Rokon, mn. poAHíjfi, KpOBiiufi,

cbobkt.

-ról, -rl, élj. o, oub (eredeth.)

H3i> (birt.)

Rontani, i. ryóíiTíí (pyCMio)

Rosta, peuieTO s.

Rossz, mn. 3.mH, iioa^ijü

Rosszul, hat. u.aoxo

Róka, .aHCHita n.

Rózsa, pyata n.

Rövid, mn. líypTUH, KopoTKifi

Ruha, OAeJKAa n.

Sakkjáfék, uiaxT.-MaTU tb.

Sapka, luaiiKa n.

Sarló, ceprii. h.
•

Sarok, (szeglet) (yr.^a) h.

Sas, ope.^T* (opyia) h.

Sápadt, mn. 6.^'kA’‘ia

Sár, •íio.aoTO s.

Segíteni, i. iiOMaraTU, iiomohh (iio-

MOJ'y)
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Semmi, nm. mmF.
|

Semmiféle, nm. iííhkíh

wSenkí, nm. hhiíto

Seperni, i. MecTH (Mexy), uaM'JyraTH

(gyak.)

Sietni, i. ciiíiuiuTH, nH^OBaTH

Síkság, /to^HHa, poBHHHa, poB'liHt n.

Sírni, i. n^aKaTH (n^a^y, iManeniL)

Sok, sz. MHoro

Sokáig, hat. (aobbo)

Só, cOwíB n.

Sógor, iiiypHirB li.

Sör, miRO s.

Sörcsarnok, miBiiB, iiHBíipiía n.

Sötét, mn. TeMHuíl

Súlyos, mn. TBaídfi (kf. TBJKmin)

Sült, mn. ne^CHufi

Sr, mn. rycTTJH

Szabad, hat. c.3o6üaho, (cbooaho)
B0.ai)H0

Szakácsn, Kyxapiía n.

Szakái, opoAa n.

Szakállas, mn. óopoAaTiiíi

Szalma, co.aoMa n.

Szappan, muao s.

Szarvas, o.aenb (o.44hl) h.

Szarvasmarha, poraTuft ckoti. h.

Szavalat, AeK.iaMaii,ia n.

Szállítani, í. AOCTaB.aaTir, a^hoiuo-

BaTM

Számolni, i. paxoBafM (paxyio)

Szán, caHH (caHen) tb.

.Szántani, i. opaTH (opio, opemb)
Szántóföld, HHBa n.

Száradni, i. cxnyTH

Száraz, mn. cyxin

Szárítani, i. cyniHTH

Száz, sz. CTO

Szegény, mn. yóoriíí, '^auíjíí, xy-

AOÓHTjfl

Szcrednyei, mn. cepeAniiHCKiH

Szekéren hordani, i. bormth (Boacy)

Szekér, iwó'l h.

Szekrény, ckphhb n.

Szem, OKo s. (több. óbb)

Szemét, cmíítíi (cmIítío)

Szemre hányni, i. Hapt.KcaTM

Szent, mn. (VBHTuri

Szenteltetni, i. CBBTBTHca

Szerencse, caacTte s.

Szerencsétlen, iiecMucTiihin, ne-

CaaCTHBKTj

Szeretni, i. .aioóimi (aíofuio,' ,m-

óhiul)

Szerezni, (okozni) i. upmbbhiitb

Szégyen, rauLa n.

Szél, B^Tepii h. .

Széles, mn. ninpOKin (kf. ninprum)

Széna, ciuo s.

Szép, mn. Kpaciiufi

Szépség, icpacoTa n.

Széttörni, i. poBÓiiTM, no^aaiaTM

Színház, TeaTpi* h.

Szintén, hat. TaKiKe, tojki*

Szita, CHTO s.

Szivar, CHrap'B h.

Szoba, KOMHaTa n.

Szobafest, Maaapb h.

Szokás, BBuyaH h.

Szoktam, szlen i. 3 bijk'l, (sBUKja)

Szolga, ca.yra h.

Szolgálni, i. CAyAiii'm

Szolgáló (n) cay3KHHi].a n.

Szomorú, mn. CMyTnuíí

Szomszéd, codiA'i» ú-

Szomszédos, mn. cocííahuíí

Szó, caoBO s.

Szorgalmas, mn. upHa’kaíHidii

Szorgalmasan, hat. iipií./i'tíKHü

Szórakozás, saaBa n.

Szl, (fürt) rpoaiiü s.

Szl, (föld) bbhiihuh n.

Szltke, ao3a n.

Szundikálni, i. AP'í^tuaTW

Szk, mn. yaKÜí

Szükséges, szlen. i. iiOTpeiio,

Tpcöa

Szükséges, mn. iiyavHUH

Szül, pOAUTC./l[>, pOAH'í'L h.

Születni, i. poAMTMca
Szülföld, ])OAHiia n.

Szüret, BMiionj)aiii.e s.

Szürkés, miú cHBCUi.Kiri

Tag, (rész) ’LUMi’h h.

Takarítani, i.

Talán, hat. a'K'u
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Találni, i. HaiÍTH (naiiAy, nafimoBTi)

Tanács, cob^]^tt> h.

Tanár, npo^eccopB h.

Tanítani, i. ywPM
Tanító, y^HTe^L h.

Tanú, CB'feAOK'B h-

Tanulás, iiayKa, yBeiibc s.

Tanuló, y^enHK'E. h.

Tanulni, i. y'iHTHca

Tartani, i. v^epíKaTB, TpnaiaTH

Tartózkodni, i. npeÖHBafH
Tavasz, apt, Bccna n.

Tavaly, hat. bi> .;iohh, .ziTrOcL

Tatár, TaTapi., TaTapmiT*

Tábornok, rcHepa4T» h.

Táncolni, i. TaHpeBaTH

Táplálni, i. KOpMHTH (K0pM4K))

Táplálkozás npomiTaHbe

Tárgyalni, i. T04K0BaTH

Társaság, oCju,cctbo, TOBapucTBOs.

Távirat, f. Te4erpa<i»a,, Te^erpa^a h.

Tea, ^aii h.

Tegnap, hat. B^epa (B^opa)

Tegnapi, mn. BBcpamiiiii

Tehén, Koposa n.

Tehervonat, TOBapoBufr iio'ka/i,a.

Tej, M040K0 s.

Tejfel, mn. cneTaiia, n.

Tekn, KopHTO s.

Tele, mOr no4HHH (noBHTjfi)

Telefon, Te4e<5oiií» h.

Telekkönyv, Te^eitOBHa Kiinra

Templom, pepKOBi, n.

Tenni, i. A'k^aTíi, poHTH (po64io)

Tenni, (helyezni) no403KHTjj

Tengeri, MC^afi, h. TeHrepupii n.

Terem, (szoba) 3a4a n.

Teremni, i. poAHTHca,

Teremni, (gyümölcsöt) i. iuo^uth,

POAHTH
Természet, iipnpu/],a, iiaTypa n.

Tessék ! m3B04I)T(í !

'Fest, Tt>40 s.

Tégla, per^a ,n.

Tél, 3HMa n.

1"ér, u4onr,aAL n.

'Tétlenül, hat. 6e3/i,'IiyiHO

Tied, nm. tbOFi
,

'Tietek, nm. Baiu'B
,

Tinta, THHTa n.

Tisza, tn. Thcb
Tiszt, (katona) oa>iiij,epi. h.

Tiszta, mn. bhctliü

Tisztelt, (becsületes) mn. HecTiuju

Tisztítani, i. ^hcthth (BMiity, mh-

cthiub), nopaHTH
Tisztességesen, hat. bcctiio

Tíz, sz. ^eCBTB

Tizenkett, sz. abí

Tizedes (káplár), k

Tó, 03epo s.

-tói, ti, élj. ÓTT3 (l

Toll, nepo s.

Tolvaj, 340A'Th h.

Tompa, mn. Tyuufi

Tovább, hat.

Torok, repTaiiKa n

Tölgyfa, Ayö'B h.

Tömni, i. nanuxaTH
Történni, i. A'í^>™ca, CTaTHca

Tört, mn. uoTOB^eEi-iíi, Apöiii.iM

Török, i. TypoKT» (TypKa)

Törülköz, pyEimin. h.

Törvény, 3aKOin> h.

Trafik, Tpa‘i)MKa n.

Tudakolni, i.

Tudni, i. 3naTn

Túl, élj. 3a (eszk. e.)

Tulajdon, B^acHOCTb n.

Tultömött, mn. Tiepeiio^neHHn

Túró, cwpT> h.

Türelem, Tepne.;iHBOCTL n.

Tzifa, na4HBO s.

Tüzér, apTEJ4epnc'n. h.

Tyuk, Kypaa (kies. KypHpa) n.

Tyúkól, KypIIHK^ h.

Udvar, abóP'l h.

Ugatni, i. 4aaTM, opexaTii (ópome)

Úgy, hat. TaKT.

Ugyan, ksz. ace

Úgyis, hat. HTaicr.

Uj, mn. hobhTj

Ujj, (ruhán) pyKaBT> h.

Ujj, (kéznél) iiepc'j^L, íinnepL

Újhelyi, mn. yfiro^LCKifi

Újság, (hir) HBE na n.

Újság, (hírlap) uOBHHKa n.
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Ungvári, mn. yHrBapcKin

Úr, naHi> h.

Uralkodni, i. nanoBaTH, rocno^CTBO-

BaTH, Il,apCTBOBaTH

Úszkálni, i. u^aBaTH

Ut, nyTB, ;i,opora n.

Utas, no^opoíKHHfi h.

Utalvány, nepeKaa^b h.

Utazni, i. B03HTHCB (szekérén), ny-

TOBaTH

Utca, n.

Útlevél, nacnopTi, h.

Üdvözölni, i. nosAopoB^iíiTH, bh-

TaTH

Ügyvéd, a,a,BOKaTi., 3>HniKa^HnnE> h.

Ülni, i. CHA'feTH (CHJKy, CHAUniB)

Ültetni, i. caAHTH (casKy)

Ünnep, npas^HHK^ h. cbbto s.

Üres, mn. nopo^nifi

Üsz, Te.iHii;a n.

Üveg, CKao s.

Üveg, (edény) coaHKa, <E>aaaiKan.

Vacsora, Bcaepa n.

Vad, mn. /i,hkíh

Vadállomány, /tHBHHa n.

Vagy, ksz. mh, aöo

Vaj, Mac.ao s.

Vájjon,

-val, vei co, ci., h3i», 3t> (eszkh.)

Valami, ^tocb, (hitocb)

Valamikor, hat. ^aKO.iH, ko^hcb
Valamilyen, mn. bkíhcb

Valóban, hat. BOHcrany
Varjú, Bopona n.

Varrni, i. ihhth

Varrógép, MaiuHHa ao niHTa

Varrás niHTBe s.

Vas, ateaiso s.

Vasárnap, HeAt.zia n.

Vasút, n.

Vasúti, mn. 3Ke.aÍ3HOAopo3KHiJii

Vágni, i. pyóaTH, p^hsara (pisKy)

Választani, i. BUepaTH, BmpaTH
Vándor, noAopomHuií, BaHApoBHMKT>

Várni, i. ^eKara, ojKHAaTH

Város, ropoA^ h.

Városháza, ropoACKiS aomi.

Váróterem, ícKaubHa n.

Vásár, apMapoKT>, Topri» h.

Vásárolni, i. KynoBaTH (Kynyio)

Vászon, II0.10TH0 s.

Vendég, toctb h.

Vendégl, rocTMHnHii,H n.

Vendégszoba, cbÍ'Mmii,}i n.

Vendégség, rocTMna n.

Venni, i. KynHTH [KjnAío)^ KynoBarB
Vetni, i. ciaTH

Veszedelem, onacHOCTB n.

Vezetni, i. bcctb (ae^y)

Védeni, i. sacTynaTH

Vég, K0Hei],B (KOHi],a) h.

Végezni, i. kohbmth
Végrehajtó, 9K3eKyTopT> h.

Vés, s.

Vétkes, mn. bbheibuI

Vidék, OKOJHAK n.

Világ, cb'íttj h.

Villám, rpoM^ h.

Világítani, i. cbí^thth (cBtuy)

Vigyázni, i. raAKOBaTH, Mt.pKOBaTii

Vinni, i. HecTH (necy)

Virrad, szlen i. CB^xae

Virág, D,BÍTT» h.

Viselni, (ruhát; hochtb (iioiny)

Víz, BOAa n.

Visszafizetni, i. üTn.iaTHTH

Visszaadni, i. OTAaTH
Visszatérni, i. BepiiyTiicii

Visszontlátás, CBHAaiiBC s.

Vonal, .iHHm n.

Vonat, no'feBA'B, iioTar^ h.

Zab, OBeci (OBca) h.

Zászlóalj, 6aTa.iBOH^ h.

Zivatar, ypa n.

Zöld, mn. 3e.aeHHH

Zöldelni, i. 3e.aeH'íiTH

Zseb, KeiiieHB n.

Zsindely, niHiir.ia n.












